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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Процеси глобалізації, інтеграції України в 

європейський простір, демографічна, політична та економічна нестабільність 

породжують складні завдання для особистості: адаптуватися до динамічних умов, 

підтримати психічне здоров’я та працездатність, швидко відновлювати фізичні й 

психічні ресурси, знаходити нові шляхи самовизначення та засоби самореалізації.  

У сучасній українській психології реалізуються нові гуманістичні технології 

розвитку зрілої особистості, котра спрямована на самоздійснення (З. С. Карпенко, 

С. Д. Максименко, Т. М. Титаренко та ін.), саморозвиток (Г. О. Балл, 

М. Й. Боришевський, Л. В. Засєкіна, С. Б. Кузікова, В. О. Моляко, М. О. Орап, 

М. В. Савчин, Н. В. Чепелєва та ін.), самоорганізацію та саморегуляцію (І. Д. Бех, 

В. В. Клименко, В. О. Олефір, О. П. Саннікова та ін.), на формування ефективних 

стратегій взаємодії та засобів самовизначення в соціальних (В. О. Васютинський, 

І. В. Ващенко, Л. Д. Заграй, Г. В. Ложкін, К. Л. Мілютіна та ін.), політичних 

(Т. М. Траверсе, Н. В. Хазратова та ін.), етнічних (І. В. Данилюк, М. А. Мацейків та 

ін.) відносинах, професійній діяльності (Ж. П. Вірна, Р. В. Каламаж, О. С. Кочарян, 

В. І. Осьодло, Л. Ф. Щербина та ін.). У структурі властивостей такої особистості 

важливе місце посідає рефлексивність як здатність набути позицію «спостерігача» 

(М. Браун, Ф. Є. Василюк, Я. Л. Коломинський, Д. Хартман), «контролера» 

(У. Брюер, Ю. М. Кулюткін) та «конструктора» (В. О. Лефевр, І. М. Семенов, 

М. П. Туровцев) по відношенню до своєї діяльності, свого внутрішнього світу. 

Розвиток рефлексивності формує нове ставлення особистості до себе як до автора 

свого життя, котрий активно переосмислює здобутки власного досвіду, конструює 

ефективні засоби подолання внутрішніх і зовнішніх перешкод. 

Лише в середині ХХ століття розпочалося вивчення рефлексії як 

перетворювальної практики проектування різного роду систем у філософії 

(М. Г. Алексєєв, В. О. Лефевр, О. М. П’ятигорський, М. О. Розов, 

Г. П. Щедровицький та ін.). Пізніше вона отримала статус об’єкта емпіричних 

досліджень у психології (О. Г. Асмолов, Г. О. Балл, А. В. Карпов, М. І. Найдьонов, 

Л. А. Найдьонова, А. В. Россохін, І. М. Семенов, В. І. Слободчиков та Є. І. Ісаєв, 
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С. Ю. Степанов, А. С. Шаров та ін.). Ще пізніше рефлексивність розпочали вивчати 

як інтегративну властивість психіки, яка забезпечує внутрішні умови, необхідні для 

реалізації будь-якої форми розумової активності, організації і регуляції психічної 

діяльності (Д. Деннет, Р. Дженаро, Є. В. Заїка, В. К. Зарецький, О. І. Зімовін, 

Д. О. Леонтьєв, Т. Натсоулас, Ф. Пітерс, Д. Розенталь, О. Б. Старовойтенко, 

А. Б. Холмогорова, Г. А. Цукерман та ін.). 

У сучасній психології виокремилися декілька підходів, у контексті яких 

вивчається рефлексія як внутрішня форма активності та як загальна здатність 

психіки, а саме: діяльнісний (Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн); 

миследіяльнісний (В. В. Давидов, Г. І. Давидова, В. К. Зарецький, В. О. Лефевр, 

І. М. Семенов, С. Ю. Степанов та ін.), метакогнітивний (Д. Дернер, А. В. Карпов, 

І. М. Скітяєва, М. Л. Смульсон, Дж. Флейвелл, М. О. Холодна та ін.), 

акмеологічний (В. Г. Асєєв, А. О. Деркач, В. Г. Зазикін, І. С. Кон, А. С. Шаров та 

ін.). Найпоширенішим у західній психології є підхід до рефлексивності як до 

практики переходу на різні логіко-абстрактні рівні свідомості (Г. Бейтсон, 

А. Корзубскі, М. Халл). Він отримав подальший розвиток у працях представників 

метакогнітивного підходу (Дж. Борковскі, А. Браун, А. Евклідес і Х. Петкакі, 

Р. Клюве, Дж. Санакоре, Дж. Флейвелл, Д. Хакер та ін.), теорії нейролінгвістичного 

програмування (Р. Бендлер та Дж. Гріндер, Р. Ділтс, Т. Вітковскі, Г. Кучера та ін.), 

концепції розвитку професіоналізму та когнітивних здібностей у навчанні за 

моделлю «свідомої компетентності» (Д. Бауме, Дж. Ліндон, Е. Тейлор, В. Ховел, А. 

Чепмен, Дж. Чиверс, Г. Чизем, Д. Шон та ін.). 

Ускладнює процес дослідження здатності особистості до рефлексії 

невизначеність поняттєвого статусу основних категорій, що описують внутрішню 

діяльність особистості («рефлексія», «рефлексивність», «рефлексивна здібність»), 

неузгодженість різних підходів, що вивчають окремі аспекти проблеми; недостатня 

розробленість методичних аспектів (відсутність валідних методів дослідження 

різних феноменів рефлексії); нестача фундаментальних праць, що поєднують у 

цілісній моделі різні феноменологічні прояви рефлексивності, які відображають 

модуси її існування як механізму, процесу, стану, особистісного утворення тощо.  

Рефлексивна компетентність є тим інтегративним особистісним утворенням, 
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яке поєднує різні рефлексивні ментальні структури в цілісну систему та забезпечує 

ефективне функціонування рефлексивної активності через дію різних за рівнем 

організації рефлексивних механізмів, мобілізацію рефлексивних ресурсів. У другій 

половині ХХ століття виокремилися декілька підходів до вивчення рефлексивної 

компетентності особистості: як складової професійної компетентності особистості 

(М. С. Головань, А. О. Деркач, В. Г. Зазикін, Н. В. Кузьміна, А. К. Маркова, 

З. Н. Сейдаметова та ін.); як рівня організації професійної компетентності 

(Д. Бауме, Е. Тейлор, В. Ховел, А. Чепмен, Дж. Чиверс, Г. Чизем, Д. Шон та ін.); як 

професійно важливої якості, що позитивно впливає на процеси індивідуально-

професійного розвитку (І. М. Войтик, О. В. Гулєєва, І. Є. Єліна, В. В. Зданюк, 

Л. Є. Калініна, Ю. В. Кушеверська, І. В. Остапенко, О. А. Поліщук, Г. О. Полякова 

та І. О. Стеценко, В. М. Раскалінос, С. Ю. Степанов, І. М. Семенов, І. В. Ульяніч, 

Т. М. Яркіна та ін.); як метакомпетентності, що визначає продуктивність будь-якої 

форми діяльності (Ю. О. Бабаян, А. О. Деркач, В. В. Желанова, В. О. Метаєва, 

К. Ф. Нор, І. В. Ульяніч та ін.). 

Водночас, незважаючи на чималу кількість досліджень рефлексивної 

компетентності, у психологічній науці наявний брак розробок цього феномену як 

самостійного особистісного утворення, функціонування якого забезпечує 

розв’язання низки важливих для особистості завдань. Не достатньо вивченими є 

процеси її системного формування у процесі розвитку. На перспективності та 

необхідності дослідження психічних явищ у процесі їх виникнення та становлення 

наголошують представники генетичного підходу (Г. С. Костюк, С. Д. Максименко, 

Ж. Піяже та ін.). Етапом становлення рефлексивної компетентності як 

інтегративного утворення, ієрархічної системи, здатної до самоорганізації та 

саморозвитку, є юнацький вік. 

Відповідно до принципів системного підходу, рефлексивна компетентність 

вивчається не лише як самостійний феномен, а й як компонент більш 

високоорганізованої системи, у складі якої формується й функціонує досліджуваний 

об’єкт. Перспективним напрямом дослідження компетентності є аналіз її 

функціонування в системі досвіду особистості (В. О. Болотов, Н. О. Євдокимова, 

М. О. Орап, А. В. Хуторський, Н. В. Чепелєва та ін.). Отже, розгляд рефлексивної 
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компетентності в системі рефлексивного досвіду дозволить встановити її вплив на 

рівень розвитку рефлексивності, виявити взаємозв’язок між окремими 

рефлексивними феноменами, з’ясувати механізми здійснення рефлексивної 

активності особистості, особливості реалізації рефлексивності як загальної здатності 

в реальних спробах суб’єкта вирішити проблемно-конфліктні ситуації. Недостатня 

дослідженість внутрішньої структури, динамічних властивостей та особливостей 

становлення рефлексивної компетентності як системного утворення особистості 

зумовили вибір теми дослідження – «Психологія рефлексивної компетентності 

особистості».  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації пов’язана з тематичним планом досліджень кафедри загальної та 

соціальної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки «Когнітивно-поведінкові і психолінгвістичні стратегії подолання 

психічної травматизації особистості» (номер державної реєстрації 0115U002345), 

затверджена вченою радою Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки (протокол № 12 від 22.12.2013 р.) та узгоджена у Міжвідомчій раді з 

координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук НАПН 

України (протокол № 8 від 25.11.2014 р.).  

Мета дослідження полягає в теоретико-емпіричному визначенні 

структурної організації, функціонування та становлення рефлексивної 

компетентності як самостійного феномену та складової системи досвіду 

особистості.  

Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання:  

1. Визначити положення компетентнісного підходу як методологічної 

основи організації теоретичних і прикладних досліджень особистості, виокремити 

методологічні засади вивчення рефлексивної компетентності особистості як 

інтегративного особистісного утворення, що функціонує та розвивається в системі 

рефлексивного досвіду особистості. 

2. Здійснити теоретико-методологічний аналіз підходів до розгляду 

рефлексії, визначити предметний зміст рефлексивних феноменів (рефлексивної 

компетентності, рефлексивного досвіду, рефлексивності), встановити їхнє місце в 
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цілісній системі рефлексивних утворень особистості.  

3. Розробити модель структурно-функціональної організації рефлексивної 

компетентності особистості, комплекс діагностичних методик і процедур, 

придатних для коректної оцінки рівня сформованості системи рефлексивної 

компетентності та її складових. 

4. Визначити внутрішню структуру рефлексивної компетентності як 

інтегративної системи: склад, характер взаємозв’язків між компонентами, 

структуру кожної складової. 

5. Виокремити динамічні властивості рефлексивної компетентності як 

цілісної, ієрархічно організованої системи, здатної до самоорганізації та 

саморозвитку. 

6. Визначити напрями трансформації структурних і динамічних 

властивостей рефлексивної компетентності на етапі її становлення як системного 

особистісного утворення. 

7. Виявити особливості функціонування рефлексивної компетентності в 

системі рефлексивного досвіду особистості, її роль у реалізації загальної здатності 

до рефлексії, структуруванні досвіду, забезпеченні компетентності в навчальній 

діяльності. 

Об’єкт дослідження: рефлексивна компетентність як системне утворення 

особистості. 

Предмет дослідження: структурно-динамічні та функціонально-змістові 

особливості організації рефлексивної компетентності особистості. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: діалектичні 

принципи організації та розвитку системи (Л. С. Виготський, В. О. Ганзен, 

В. П. Зінченко, Г. С. Костюк, С. Л. Рубінштейн, П. Р. Чамата та ін.); положення 

постнекласичної парадигми, що дозволяє розглядати особистість не лише як носія 

певних якостей, але й як співавтора культури, творця свого внутрішнього світу, 

автора свого життя (Д. О. Леонтьєв, М. Л. Смульсон, Т. М. Титаренко, 

Н. В. Чепелєва та ін.); положення системного (В. Г. Афанасьєв, О. О. Богданов, 

В. О. Ганзен, М. С. Каган, Б. Ф. Ломов, М. С. Роговін та ін.), системно-

організаційного підходів (Е. Г. Винограй, М. І. Сетров, Е. Г. Юдін та ін.) та 
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синергетичної концепції самоорганізації систем (К. М. Князєва, К. Лоренц, 

І. Пригожин, Г. Хакен та ін.), які розкривають процес розвитку системи як шлях 

ускладнення внутрішньої та зовнішньої організації, порушення рівноваги 

внутрішніх сил; постулати та операціональні принципи діяльнісного 

(О. Г. Асмолов, П. Я. Гальперін, Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, 

С. Л. Рубінштейн, Н. Ф. Тализіна та ін.), когнітивного (Дж. Андерсон, Дж. Брунер, 

Б. М. Величковський, В. М. Дружинін, Л. В.  Засєкіна, Р. В. Каламаж, У. Найссер, 

І. Д. Пасічник, Н. Сміт, Р. Солсо, М. О. Холодна, Т. Б. Хомуленко, Н. В. Чуприкова 

та ін.), процесуально-динамічного (К. О. Абульханова-Славська, О. Г. Асмолов, 

Л. І. Анциферова та ін.) та компетентнісного (І. М. Бевзюк, Р. Боятцис, 

Дж. Бурджоні та М. Редлер, Е. Глезер, М. С. Головань, І. О. Зимня, 

Г. М. Коджаспірова, Л. А. Лєпіхова, О. М. Лозова, А. К. Маркова, О. В. Плахотнік, 

Дж. Равен, В. А. Семиченко, Т. Холенд, М. О. Холодна, А. В. Хуторський, 

М. А. Чошанов та ін.) підходів.  

Також використано ідеї та положення концепцій індивідуального досвіду 

особистості (О. Ю. Артемьєва, Ж. П. Вірна, О. М. Лактіонов, М. О. Орап, 

В. А. Петровський, К. Роджерс, Т. М. Титаренко, М. О. Холодна, Н. В. Чепелєва, 

Ю. М. Швалб та ін.); теорії особистості як суб’єкта активності та саморозвитку 

(К. О. Абульханова-Славська, Л. І. Анциферова, Г. О. Балл, М. Й. Боришевський, 

О. І. Власова, Я. О. Гошовський, Н. Є. Завацька, З. С. Карпенко, С. Б. Кузікова, 

К. Л. Мілютіна, В. О. Татенко, Ю. М. Швалб та ін.), суб’єкта розуміння та пізнання 

(Л. Ф. Бурлачук, Л. В. Засєкіна, М. Л. Смульсон, Е. Л. Носенко, Л. Ф. Щербина та 

ін.); засади генетичної (Л. С. Виготський, Г. С. Костюк, С. Д. Максименко, 

Ж. Піяже та ін.) та герменевтичної (В. О. Васютинський, О. О. Зарецька, 

Л. В. Засєкіна, Т. М. Титаренко, Н. В. Чепелєва та ін.) психології; традиції розгляду 

рефлексії як важливого механізму миследіяльності  особистості (М. Г. Алексєєв, 

В. В. Давидов, В. О. Лефевр, М. О. Розов, І. М. Семенов, С. Ю. Степанов, 

Г. П. Щедровицький та ін.) та як метакогнітивного процесу (А. В. Карпов, 

М. Л. Смульсон, Дж. Флейвелл, М. О. Холодна та ін.); ідеї системно-стратегіальної 

організації розумової активності суб’єкта (А. Б. Коваленко, В. О. Моляко, 

Т. М. Траверсе, Л. Ф. Щербина та ін.). 
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Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі 

використано такі методи: а) теоретичні – дедуктивний та індуктивний, 

моделювання, узагальнення, систематизація, які застосовувалися для визначення 

теоретико-методологічних основ дослідження, розробки моделі структурно-

функціональної організації рефлексивної компетентності; б) емпіричні – авторський 

комплекс методик психодіагностичного дослідження рефлексивної компетентності 

особистості (анкета «Рефлексія, рефлексивні здібності особистості», методики 

«Рефлексивні вміння (когнітивний рівень)», «Рефлексивні вміння (метакогнітивний 

рівень)», «Рефлексивні вміння (особистісний рівень)», процедура «Спеціального 

семантичного диференціала» (О. В. Савченко); «Прогностична задача» (Л. О. Регуш, 

Н. Л. Сомова, модифікація О. В. Савченко); «Порівняння схожих малюнків» (MFFT) 

(Дж. Каган, В. Овертон); «Життєві завдання на саморозвиток» (О. В. Савченко, 

Я. О. Доманова); «Рефлексивні стратегії розв’язування задач» (О. В. Савченко, 

М. Ю. Макієнко); «Особистісний стиль розв’язання проблемно-конфліктної 

ситуації» (О. В. Савченко, Д. Ю. Студенцова), що використовувався для діагностики 

рівня сформованості складових рефлексивної компетентності; метод змістово-

смислового аналізу функцій мовленнєвих висловлювань у процесі дискурсивного 

розв’язання задач (С. Ю. Степанов, І. М. Семенов, В. К. Зарецький, у модифікації 

М. І. Найдьонова), метод аналізу автонаративів (Н. В. Чепелєва, у модифікації 

О. В. Савченко), за допомогою яких фіксувались особливості організації 

процесуальних складових рефлексивного досвіду, узагальнені властивості 

особистісного досвіду; стандартизовані психодіагностичні методики, зокрема, 

«Методика визначення рівня рефлексивності» (А. В. Карпов, В. В. Пономарьова), 

«Шкала оцінки вираженості й спрямованості рефлексії» (SRIS) (А. М. Грант, у 

модифікації А. В. Карпова), «Методика діагностики стильових параметрів навчання» 

(А. Соломон, Р. Фелдер), «Складні аналогії», «Встановлення закономірностей» 

(Б. Л. Покровський), опитувальник Д. Еверсона; «Метакогнітивна включеність у 

діяльність» (МАІ) (Г. Шрау, Р. Деннісон), методика «Хто Я?» (М. Кун, Т. Мак-

Партланд), «Стиль саморегуляції поведінки» (ССП-98) (В. І. Моросанова), «Тест 

смисложиттєвих орієнтацій» (Д. О. Леонтьєв), опитувальник «Адаптивні стратегії 

поведінки» (АСП-1) (Н. М. Мельникова), «Методика дослідження системи 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


11 

життєвих сенсів» (В. Ю. Котляков) та ін., що використовувалися для визначення 

особливостей функціонування складових рефлексивного потенціалу; в) методи 

математично-статистичної обробки даних – кількісного опису даних та 

статистичного виводу (t-критерій Стьюдента для незалежних вимірів, кореляційний, 

однофакторний та двофакторний дисперсійні аналізи), процедури багатомірного 

моделювання даних (факторний, кластерний, множинний регресійний аналіз), які 

дозволили встановити закономірності в організації, функціонуванні та розвитку 

системи, виявити латентні змінні, що визначають специфіку прояву рефлексивної 

компетентності, типологічні властивості суб’єктів; г) інтерпретаційні – генетичний, 

структурний та функціональний підходи, які забезпечили обґрунтування визначених 

закономірностей, узгодження отриманих результатів із науковими фактами та 

концепціями.  

Статистичний аналіз здійснювався за допомогою спеціалізованого пакету 

прикладних програм для психологічних досліджень STATISTICA 10.0.  

Наукова новизна дисертації полягає у тому, що:  

вперше: 

–  розроблено, обґрунтовано та емпірично верифіковано модель структурно-

функціональної організації рефлексивної компетентності як інтегративного 

утворення особистості, що відповідає принципам багаторівневої (когнітивний, 

метакогнітивний, особистісний рівні) та багатокомпонентної (інформаційний, 

інструментальний, оцінно-мотиваційний і поведінковий компоненти) організації, 

забезпечує реалізацію системних, інтегративних і предметно-практичних функцій;  

–  доведено значущий вплив рефлексивної компетентності на рівень розвитку 

рефлексивності як загальної здатності, самототожності особистісного досвіду, 

досягнень у навчальній діяльності; 

–  укладено типологію рефлексивних задач як внутрішніх чинників 

рефлексивної активності особистості, що визначають рівень функціонування 

рефлексивних феноменів, забезпечують підстави для реалізації рефлексивності як 

загальної здатності особистості; 

–  розроблено та впроваджено авторський комплекс психодіагностичних 

методик і процедур, придатних для визначення кількісних та якісних властивостей 
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складових рефлексивної компетентності особистості на всіх рівнях аналізу;  

–  встановлено динамічні властивості функціонування рефлексивної 

компетентності на етапі її становлення як системного утворення: напрями 

формування ієрархії; основні системокомплекси, що забезпечують сталість 

функціонування системи; засоби компенсації імпульсивності як основної 

дисфункції; специфічність кожного типу організації (інтегрованого, 

дезорганізованого, диференційованого, збалансованого) як фаз циклу саморозвитку 

системи, здатної до самоорганізації; 

–  визначено, що складові рефлексивного досвіду (рефлексивна 

компетентність, рефлексивний потенціал і процесуальні складові) є незалежними 

внутрішніми факторами організації рефлексивного досвіду та реалізації 

рефлексивності як загальної здатності, а взаємозв’язки між ними обумовлені 

рівнем функціонування системи досвіду; 

поглиблено та уточнено:  

–  наукові уявлення про можливості свідомості особистості реалізувати в 

практичній та розумовій діяльності рефлексивність як загальну здатність; 

–  розуміння рефлексивності як чинника самоорганізації, саморегуляції та 

саморозвитку особистості; 

–  фази циклу саморозвитку, спрямованого на формування цілісної системи 

через співвідношення механізмів інтеграції та диференціації; 

–  внутрішню структуру, особливості функціонування та характер становлення 

системи рефлексивної компетентності особистості; 

отримали подальший розвиток: 

–  компетентнісний підхід як методологічне підґрунтя організації теоретичних і 

прикладних досліджень особистості, спрямованих на аналіз внутрішніх передумов 

продуктивної діяльності; 

–  положення про рефлексивність як загальну здатність особистості, 

необхідною умовою реалізації якої є спільне функціонування рефлексивної 

компетентності, рефлексивного потенціалу та процесуальних складових у цілісній 

системі рефлексивного досвіду;  

–  застосування системного та діяльнісного підходів у дослідженні 
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рефлексивних феноменів через аналіз рефлексивної компетентності як системного 

утворення в системі досвіду; 

–  уявлення про метакомпетентнісний статус рефлексивної компетентності, про 

позитивний вплив високого рівня її організації на підвищення рівня навчальної 

компетентності особистості.  

Практична значущість полягає в розробці авторського комплексу методик 

психодіагностчиного дослідження рефлексивної компетентності, що включає 

апробовані та адаптовані стандартизовані методики і прийоми, придатні для 

вимірювання кількісних та якісних властивостей елементів системи рефлексивної 

компетентності осіб юнацького віку (від 15 до 25 років). Теоретичні та емпірично 

обґрунтовані положення дисертації можуть використовуватися викладачами вищих 

навчальних закладів при викладанні дисциплін «Вступ до спеціальності», 

«Загальна психологія», «Практикум з психології», «Вікова та педагогічна 

психологія», «Основи психологічного консультування»; при організації ознайомчої 

та виробничої практики студентів-психологів; практичними психологами – для 

визначення змістового наповнення програм з психологічної допомоги та розвитку 

осіб юнацького віку, у практиці організації навчально-виховного процесу на різних 

рівнях системи безперервної освіти особистості; як методичне підґрунтя 

психотерапевтичної та консультативної практики, спрямованої на підвищення 

рефлексивного потенціалу й компетентності особистості як важливої умови 

зростання показників досягнень та успішності навчання, розвитку здатності 

ефективно долати проблемні ситуації, формування толерантності до 

невизначеності тощо.  

Надійність та об’єктивність результатів дослідження забезпечувалася 

теоретичним аналізом проблеми, методологічним обґрунтуванням основних 

положень структурно-функціональної моделі, відповідністю методів дослідження 

сутності його предмета, меті та завданням дослідження, адекватним апаратом 

математичної обробки даних, коректним використанням методів інтерпретації, 

заснованих на принципах структурного, функціонального та генетичного підходів, 

зіставленням теоретичних і практичних результатів, відповідним обсягом та 

репрезентативністю вибірки досліджуваних.  
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Емпірична база дослідження. У дослідженні взяли участь 541 особа: 77 

школярів старших класів (14,2%); 35 учнів професійного ліцею (6,5%); 319 

студентів університету (58,9%); 76 осіб з вищою освітою (14,1%); 34 особи, які 

мають середню освіту та постійне місце роботи (6,3%); серед них 204 (37,7%) 

чоловіка та 337 (62,3%) жінок. Середній вік – 20,6 років. Вибірка формувалася 

методом репрезентативного моделювання. 

Результати дослідження впроваджено у практику роботи соціальних 

працівників та педагогів Херсонського обласного центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді при Херсонській обласній державній адміністрації (довідка № 01-

02/189 від 22.04.2016 р.), в організацію супроводу психотерапевтів і психологів 

Херсонської міської громадської асоціації психологів та психотерапевтів, які 

починають практичну діяльність (довідка № 79 в/р від 06.06.2016 р.), у науково-

дослідну роботу Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ 

(довідка № 02-15/214-01 від 30.05.2016 р.). Розроблені автором психодіагностичні 

методики впроваджено у практику роботи практичних психологів Херсонської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 31 (довідка № 20/02-05 від 29.04.2016 р.), 

соціально-психологічної служби Херсонського державного університету (довідка 

№ 01-28/828 від 26.04.2016 р.). Обґрунтовані автором теоретико-методологічні 

положення застосовуються у навчально-виховному процесі Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки (довідка № 03-29/01/1556 від 

25.05.2016 р.), Київського національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана (довідка № 05.02-11/139 від 16.05.2016 р.), Кременецької обласної 

гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка (довідка № 05-16/44 від 

05.05.2016 р.), Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка (довідка № 897 від 12.05.2016 р.), Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (довідка № 562-33/03 від 

06.05.2016 р), Херсонського державного університету (довідка № 01-28/827 від 

26.04.2016 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та 

результати емпіричного дослідження доповідались на наукових форумах: науково-

професійних конференціях «Pedagogy and Psychology In an Era of Increasing Flow of 
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Information» (Будапешт, Угорщина, 2015, 2016); V міжнародній науково-практичній 

конференції «Психологическая безопасность личности в экстремальных условиях 

и кризисных ситуациях жизнедеятельности» (Владивосток, Росія, 2015); І-ІІ 

міжнародних наукових конференціях «Актуальні проблеми психолінгвістики та 

психології мовлення особистості» (Луцьк-Світязь 2014, 2015), ІХ-Х міжнародних 

науково-практичних конференціях «Психолінгвістика в сучасному світі» 

(Переяслав-Хмельницький, 2014, 2015); IV міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми практичної психології» (Херсон, 2014); VIII 

міжнародній науково-практичній конференції «Духовність у становленні та 

розвитку особистості» (Івано-Франківськ, 2014); III міжнародній науково-

практичній конференції «Розвиток особистості у рамках просторово-часової 

організації життєвого шляху» (Одеса, 2015); IV міжнародній науково-практичній 

конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Сучасні проблеми 

гуманітарної науки і практики: філософський, психологічний та соціальний 

виміри» (Сєвєродонецьк, 2015); міжнародній інтернет конференції «Сучасні 

дослідження когнітивної психології» (Острог, 2012); І-ІІІ міжнародних науково-

практичних інтернет-конференціях «Особистість і суспільство: методологія та 

практика сучасної психології» (Луцьк, 2014, 2015, 2016); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Личность в экстремальных условиях и 

кризисных ситуациях жизнедеятельности» (Владивосток, Росія, 2012); 

всеукраїнській науково-практичній конференції «Діяльнісно-поведінкові фактори 

життєдіяльності людини» (Харків, 2014); всеукраїнській науковій конференції 

«Шості Сіверянські соціально-психологічні читання» (Чернігів, 2015); науково-

практичній конференції «Особистість в кризових життєвих обставинах: історія та 

сучасність» (Київ, 2015); шостому всеукраїнському науковому семінарі 

«Методологічні проблеми психології особистості» (Івана-Франківськ, 2015).  

Кандидатська дисертація була захищена в 2006 р. за темою «Динаміка 

інтегральної когнітивної структури мислення суб’єкта у процесі оволодіння 

професійними поняттями». Матеріали та результати кандидатської дисертації в 

дослідженні не використовувалися. 

Публікації. Основний зміст та результати дисертації відображено в 46 
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публікаціях. Серед них: 2 одноосібні та 2 колективні монографії, 24 статті в 

наукових фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН України 

(6 з яких входять до міжнародних наукометричних баз), 6 статей у фахових 

іноземних і міжнародних виданнях, 5 статей та 7 тез у збірках матеріалів наукових 

конференцій.  

Структура і обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, шести розділів, 

списку використаних джерел, додатків. Список використаних джерел містить 696 

найменувань, із них 97 – іноземними мовами. Зміст дисертації викладено на 518 

сторінках, із них – 443 сторінки основного тексту. Робота містить 86 таблиць (на 34 

сторінках) та 12 рисунків (на 9 сторінках). Додатки, оформлені окремою книгою 

(138 сторінок). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ 

РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

У даному розділі визначені основні положення компетентнісного підходу в 

дослідженні особистості, який фокусує увагу на результативних аспектах 

активності, що відповідає сучасним запитам практики, виокремлені теоретичні 

положення аналізу рефлексивної компетентності як самостійного особистісного 

феномену, окреслені методологічні засади дослідження рефлексивної 

компетентності як системного утворення, які поєднали принципи декількох 

наукових парадигм. 

 

1.1. Основні положення компетентнісного підходу в психології 

Наприкінці двадцятого та початку двадцять першого століття в психології 

сформувалися умови для формування і стрімкого розвитку компетентнісного 

підходу в дослідженні особистості. Прискорило формування уявлень про 

компетентність як важливе особистісне утворення, що забезпечує ефективність 

самореалізації суб’єкта в певних формах активності, переорієнтація 

психологічних досліджень з класичної парадигми на некласичну та 

постнекласичну. Розгляд особистості як «автора, оповідача, дослідника власного 

життя, суб’єкта, що намагається віднайти в ньому сенс та порядок» [559, с. 4], 

який впроваджує постнекласичний герменевтичний підхід, підвищує інтерес 

дослідників до вивчення тих особистісних властивостей та утворень, 

функціонування яких і забезпечує складні процеси самоорганізації, 

самодетермінації, самокорекції і саморозвитку особистості. Розгляд особистості в 

певних контекстах життєдіяльності ставить питання про формування і 

використання власного індивідуального досвіду в різних ситуаціях 

життєдіяльності, про розвиток умінь, які б давали змогу особистості 

інтерпретувати, реінтерпретувати і розуміти власний досвід. Формування 

здатності до самоосмислення та осмислення світу через розуміння та 

інтерпретацію життєвого досвіду, розвиток умінь «переосмислювати, 
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трансформувати власний життєвий досвід залежно від мінливих зовнішніх 

обставин, а також життєвих планів, завдань та перспектив особистості» [559, с. 4] 

– задачі, розв’язання яких забезпечує компетентність особистості, що формується, 

розвивається та проявляє себе у процесі набуття життєвого досвіду. 

І. О. Зимня виділила три етапи визначення «компетентності» як наукової 

категорії сучасної освітньої парадигми [155; 157]. Продовжуючи її ідеї, ми додали 

четвертий етап розвитку поняття «компетентність» у загальній психологічній 

теорії [395], [411]. На першому етапі (1960-1970 рр.) у поняттєвий науковий 

апарат були введені поняття «компетенція» та «компетентність» (Д. Слобін [462], 

Р. Уайт, Н. Хомський [47]), запропонована перша багатокомпонентна модель 

комунікативної компетенції (Д. Хаймс [219], [649]), що поєднала різні за рівнем 

організації та за походженням елементи (лінгвістичні, дискурсивні та соціальні).  

Роботи Дж. Равена [365] та Д. МакКлелланда [670], які з’явилися на другому 

етапі (1970-1990 рр.), суттєво поширили сферу вивчення компетентності 

(менеджмент, професійна діяльність, управління). Дж. Равен запропонував 

розглядати компетентність як набір особистісних характеристик і здібностей, «які 

дозволяють ... досягати особистісно значущих цілей − незалежно від природи цих 

цілей і соціальної структури, у якій ці люди живуть і працюють» [365]. І сьогодні 

зв'язок компетентності з результативністю діяльності є одним із найважливіших 

аспектів її вивчення, на що вказують такі дослідники як Л. В. Долинська [124], 

І. С. Литвиненко [249], С. Д. Максименко [260], О. А. Поліщук [348], 

Н. В. Чепелєва [556] та ін. 

Третій етап, який виник на початку дев’яностих років, можна 

охарактеризувати як період домінування диференційних поглядів на 

компетентність. У цей період були побудовані моделі компетентності в різних 

професійних областях (педагогіка, психологія, управління та ін.), які пов'язані з 

різними видами діяльності (правова, екзистенціальна, інформаційна, економічна 

та ін.). Сформувався та набув бурхливого розвитку компетентнісний підхід в 

освіті [153], [155-157],[202], [249], [308], [550-552]. 

Наступним важливим етапом у розвитку категорії «компетентність» було 

введення і розробка поняття «метакомпетентність». Основи цього напрямку були 
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закладені ще в роботах Д. Флемінга, який у поняття «метакомпетентність» вклав 

наступний зміст: розуміння суб’єктом контексту, що постійно змінюється, 

прогнозування майбутніх змін у ньому, підлаштовування наявних 

компетентностей під умови змін контексту [629]. Це сформувало підстави 

розглядати метакомпетентності як компетентності вищого порядку, які можна 

використовувати для опису загальних здібностей [129], [614], які застосовуються 

суб’єктом для досягнення ефективних результатів у різних видах діяльності. 

Метакомпетентності можна розглядати як універсальні утворення, що лежать в 

основі формування інших видів компетентностей. Вони застосовуються для 

засвоєння, структурування і усвідомленого використання власної системи 

компетентностей, для «поєднання в одній особі знавця, учня і діяча» [140, с. 262]. 

Метаутворення, на думку Л. Ф. Щербини, забезпечують можливість усвідомлення 

орієнтирів власної діяльності та вироблення навичок їхнього свідомого 

використання [587]. Саме рефлексивна компетентність за рахунок активізації 

системи знань та сформованих механізмів рефлексії сприяє розвитку інших видів 

компетентності особистості. Ю. О. Бабаян та К. Ф. Нор запропонували 

досліджувати рефлексивну компетентність як метаутворення, яке виступає 

«одним із ключових чинників особистісного і професійного розвитку в різних 

сферах людської діяльності», визначає ефективність розвитку всіх інших видів 

компетентності [31, с. 24].  

Отже, компетентнісний підхід, що початково був орієнтований на 

розв’язування практичних завдань професійної підготовки, наближаючи зміст 

навчання майбутнього спеціаліста до умов реальної професійної діяльності, 

розширив межі своїх теоретичних, методологічних та методичних завдань. 

Сьогодні він претендує на статус міжгалузевого підходу, поєднуючи інноваційні 

розробки соціології, психології, педагогіки, теорії управління та ін. 

На підставі аналізу робіт вітчизняних (І. М. Бевзюка [38], М. С. Голованя [90-

91], Л. А. Долинської [124], Л. А. Лєпіхової [233-234], С. Д. Максименка [260], 

А. Б. Мудрик [292], М. О. Орап [318], О. В. Плахотнік [340], Н. І. Пов’якель [343], 

В. А. Семиченко [450], Н. В. Чепелєвої [556] та ін.) та зарубіжних дослідників 

(В. О. Болотова [49], Р. Боятциса [605], Дж. Бурджоні та М. Редлера [608], 
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Е. Глезера [636], І. О. Зимньої [155-157], Г. М. Коджаспірової [196], М. Малдера 

[673], А. К. Маркової [268], Л. М. Мітіної [279], Л. А. Петровської [331], 

Дж. Равена [365], Є. П. Тонконогої [517], А. Фурнхема та А. Менсі [632], 

Т. Холенда [647-648], М. О. Холодної [543; 545], А. В. Хуторського [550-552], 

М. А. Чошанова [565-566] та ін.) ми визначили основні положення 

компетентнісного підходу в психології [410]. Серед них: 

1. Компетентність пов’язана зі змістом певної діяльності, зорієнтована 

на забезпечення конкретних вимог діяльності. 

Дане положення ми розглядаємо першим, оскільки воно відображає таке 

важливе питання компетентнісного підходу, як диференціація основних понять: 

«компетентність» та «компетенція» [597]. У низці робіт із психології та 

педагогіки наведені різні варіанти співвідношення даних понять. У таблиці 1.1 ми 

систематизували ті з них, що найчастіше застосовуються у психологічних 

дослідженнях. 

Таблиця 1.1  

Співвідношення змісту понять «компетентність» та «компетенція» 

№ 
Зміст поняття 

«компетенція» 
Зміст поняття «компетентність» Представники 

1 

соціальна норма, вимога 

завдання (характеристики 

діяльності) 

характеристики суб'єкта, 

психологічне утворення 

М.С. Головань, О.М. Лозова, 

О.Я. Савченко, С.О. Хазова,  

А.В. Хуторський,  

В. Д. Шадриков 

2 результат функціонування передумова функціонування  Т. Коккерілл 

3 
потенція (прихована 

властивість) 

тенденція (актуальна 

властивість) 
І. О. Зимня 

4 поведінкові прояви  критерії якості 
А. Снайдер  

 Х. У. Ебелінг 

5 знання і досвід 
реалізація в діяльності 

компетенцій 
Н. Ю. Русова 

6 
сфера докладання знань, 

умінь і якостей 

інтегративне утворення 

особистості 
О. Є. Ломакіна 

7 
сукупність об'єктивних 

умов  

сукупність суб'єктивних умов 

(знань, умінь і навичок) 

О. П. Садохін,  

А. Б. Мудрик 

8 

елемент внутрішньої 

структури досвіду 

(сукупність знань) 

елемент зовнішньої структури 

досвіду (сукупність знань, 

опосередкованих особистісними 

характеристиками) 

М. О. Орап 

Аналіз різних підходів дозволяє визначити три основні позиції дослідників у 

тлумаченні співвідношення даних понять. Згідно з першою позицією, вони 
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співвідносяться за параметром «об’єктивне − суб’єктивне». Так, компетенція – 

соціальна вимога до рівня виконання діяльності суб’єктом, а компетентність – 

суб’єктивна властивість, що відображає характер організації психічних 

властивостей задля виконання певної діяльності. А. В. Хуторський компетенцію 

визначав як заздалегідь задану соціальну вимогу, яка визначає «сукупність 

взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів 

діяльності), що задаються по відношенню до певного кола предметів і процесів та 

є необхідними для якісної продуктивної діяльності по відношенню до них» [550]. 

Під терміном же «компетентність» дослідник розумів ступінь присвоєння 

компетенції, ступінь оволодіння нею в ході досвіду, яка включає особисте 

ставлення людини до неї, до предмета діяльності. 

Другий підхід диференціює дані поняття за принципом «зовнішнє − 

внутрішнє» (І. О. Зимня, М. О. Орап). І. О. Зимня розуміла під компетенцією 

«деякі внутрішні, потенційні, приховані психологічні новоутворення (знання, 

уявлення, програми (алгоритми) дій, системи цінностей і відносин), які потім 

виявляються в компетентностях людини як актуальних, діяльнісних проявах» 

[156]. Таким чином, компетенції можна розглядати як внутрішні умови, що 

забезпечують прояв компетентності. 

За параметром «частина − ціле» розводять дані категорії Т. Коккерілл, 

В. Д. Шадриков та ін. У даному контексті зміст поняття «компетенція» близький 

до поняття «вміння», у значенні «освоєного суб'єктом способу виконання дії, що 

забезпечується сукупністю набутих знань і навичок» [530, с. 54]. Саме поняття 

«вміння» узгоджує, на думку В. Д. Шадрикова, і вимоги завдання, і 

характеристики способу дії суб'єкта. Отже, компетенції розглядаються як 

структурні одиниці компетентності особистості. С. О. Хазова розглядає 

компетенції як окремі одиниці знань, умінь, особистісні якості та властивості, 

необхідні для успішного здійснення діяльності [539]. 

Дотримуючись першої позиції в диференціації понять «компетентність» та 

«компетенція», ми вважаємо, що рівень сформованості компетентності 

особистості відображає не лише ступінь організованості компетентності як 

системи, але й міру відповідності індивідуальних характеристик певним нормам, 
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вимогам. Так, у концепції А. К. Маркової компетентність подана як 

«індивідуальна характеристика ступеня відповідності вимогам професії, як 

психічний стан, що дозволяє діяти самостійно і відповідально, як оволодіння 

людиною здатністю й умінням виконувати певні трудові функції» [268, с. 34]. 

У роботах, виконаних під керівництвом Л. А. Петровської, компетентність 

розуміється як базова відповідність особистості розв’язуваним задачам, які 

постають перед нею у процесі діяльності [331]. Більшість авторів, посилаючись на 

В. О. Дьоміна, визначають компетентність як «рівень умінь особистості, що 

відображає ступінь відповідності визначеної компетенції та дозволяє діяти 

конструктивно в мінливих соціальних умовах» [131]. 

Підсумовуючи, ми визнаємо, що компетентність слід аналізувати з 

урахуванням особливостей тієї спеціалізованої діяльності, яку вона забезпечує, 

оскільки «компетентність не може бути ізольована від конкретних умов її 

реалізації, вона передбачає оволодіння людиною відповідними компетенціями» 

[292, с. 193]. Саме особливості діяльності визначають змістові аспекти 

компетентності, вони спрямовують особистість на пошук та засвоєння необхідних 

знань, на формування відповідних умінь та властивостей, які сприятимуть 

підвищенню її можливостей ефективно діяти.  

2. Компетентність забезпечує подолання проблемних ситуацій, що 

виникають у процесі діяльності.  

На думку відомих українських науковців Л. В. Долинської [124], О. М. Лозової 

[254], С. Д. Максименка [260] компетентність необхідна для того, щоб забезпечити 

процес використання отриманих у досвіді знань та вмінь для вирішення певних 

проблем. Н. І. Пов’якель, надаючи визначення поняттю «професійна 

компетентність», підкреслювала її роль у застосуванні теоретичних знань у 

професійній діяльності, у вирішенні професійних завдань, у перетворюванні 

теоретичних знань на прикладні засоби [343]. На думку О. М. Лозової, задачею 

компетентнісного підходу є не лише підвищення обізнаності майбутніх 

спеціалістів, а й психологічне забезпечення умов розвитку їхньої здатності 

стратегіально мислити, «розпізнавати, розв’язувати та коригувати» проблемно-

конфліктні ситуації, «реалізувати свої професійні функції в максимально 
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ефективний спосіб» [254, с. 10].  

Отже, традиційним є підхід до компетентності як до сформованої здатності 

особистості долати певні проблемні ситуація, котрі виникають у процесі 

виконання діяльності. Під поняттям «проблемні ситуації» ми розуміємо 

ускладнені зовнішні умови діяльності, які стимулюють появу у суб’єкта 

пізнавальної потреби, мобілізацію інтелектуального потенціалу, необхідного для 

її задоволення (О. І. Власова [80]). Враховуючи і рівень складності (об’єктивну 

категорію), і рівень трудності (суб’єктивну категорію [33]), ми виокремлюємо 

задачу, проблему та проблемно-конфліктну ситуацію як три форми проблемної 

ситуації. Перераховані поняття мають спільний змістовий аспект, оскільки 

означають виникнення в суб’єкта певних труднощів у зв’язку з таким збігом 

обставин, який не відповідає наявним знанням, досвіду, очікуваним результатам. 

Але дані поняття мають і концептуальні відмінності. Так, у проблемно-

конфліктній ситуації центральним елементом виступає суб’єкт, у задачі – 

знаковий об’єкт, а в проблемі – суперечність [218].  

Під задачею ми розуміємо таку проблемну ситуацію, в якій чітко визначені 

умови та вимоги, розбіжності між якими стимулюють суб’єкта до «визначення 

шуканого» (М. І. Найдьонов) за рахунок перетворення умов у відповідності з 

певною процедурою. На рівні задачі суб’єкт може чітко розмежувати вимоги 

задачі (мету), відомі та невідомі умови. Г. О. Балл запропонував задачу 

розглядати як систему, що включає предмет задачі, який знаходиться у вихідному 

стані, модель потрібного стану предмета, що задається вимогами задачі [33]. 

Дж. Андерсон розглядає процес розв'язування задачі як мисленнєвий перехід від 

«вихідного стану» до «цільового стану» через низку проміжних репрезентацій [14, 

с. 238]. К. О. Абульханова-Славська [3] визначає, що задача завжди має чітку 

структуру, яка обумовлена умовами, в яких вона задана, визначена. Якщо умови 

будуть розширені суб’єктом, він отримує нову задачу. У самій задачі відсутніми є 

суперечності, які виникають тільки в результаті застосування суб’єктом невірного 

способу розв’язання та являються показником його помилковості [2]. Процес 

визначення шуканого не завжди супроводжується відчуттям важкості, навпаки, 

може виникнути відчуття знайомості, подібності даної задачі до тих, які вже 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


24 

розв’язувалися в минулому. 

Саме усвідомлення відчуття важкості перетворює задачу на проблему та 

спонукає суб’єкта до застосування певних процедур, які дозволять йому 

впоратися з нею за рахунок перегляду умов і вимог, перетворення репрезентації, 

пошуку нових засобів знаходження розв’язку, обрання певної стратегії та ін. 

[269]. Таким чином, під проблемою ми будемо розуміти ситуацію, яка певним 

чином відрізняється від ситуацій досвіду, але суб’єкт потенційно має ресурси для 

її вирішення, він відчуває власну спроможність отримати позитивний результат, 

якщо внесе корективи в репрезентацію задачі, обере відповідні способи дії до 

нових відмінних умов. Основною суперечністю проблеми є розбіжність між 

уявленнями суб’єкта стосовно своєї здатності розв’язати задачу й отриманням 

негативного результату у цих спробах.  

Найбільші труднощі виникають у суб’єкта у процесі пошуку засобу 

подолання проблемно-конфліктної ситуації. Згідно з підходом С. Ю. Степанова та 

І. М. Семенова [485] проблемно-конфліктна ситуація містить і об’єктивну 

суперечність, пов’язане з невідповідністю умов та вимог задачі внутрішнім 

ресурсам суб’єкта, і суб’єктивне протиріччя, що визначається труднощами 

особистісного характеру. І. М. Семенов та М. П. Туровцев надали таке визначення 

поняттю «проблемно-конфліктна ситуація» − умови діяльності, за яких 

виникають «об'єктивні зовнішні перешкоди та протиріччя, і внутрішні труднощі і 

складності, що сприймаються людиною як суб'єктивні» [448, с. 61]. 

Таким чином, компетентність є тим психологічним утворенням, 

функціонування якого забезпечує подолання проблемних ситуацій (задач, 

проблем, проблемно-конфліктних ситуацій), які виникають у процесі виконання 

будь-якої предметно-практичної діяльності.  

3. Компетентність – інтегративна багатокомпонентна цілісна система, 

що поєднує особистісні утворення, релевантні діяльності. 

Компетентність слід розглядати як інтегративне утворення достатньо зрілої 

психіки, що поєднує знання, вміння, навички та особистісні характеристики, які 

визначають успішність діяльності. За даними Д. Касаль та А. Дітріх, у структуру 

будь-якої компетентності завжди входять три елементи: знання, досвід і 
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поведінкові характеристики [221]. Л. М. Мітіна досліджує компетентність як 

сукупність знань, умінь, навичок, способів та прийомів їхньої реалізації в 

діяльності, спілкуванні та розвитку особистості [279]. Є. П. Тонконога до знань, 

умінь і навичок додає ще досвід і готовність до виконання певної роботи. На 

думку дослідниці, всі перераховані якості особистості інтегруються в єдиній 

професійно-важливій якості [517]. Г. М. Коджаспірова уточнює, що подібне 

інтегративне утворення пов'язане з цінностями та ідеалами особистості. Це 

підтверджує, що дане утворення є продуктом зрілої особистості [196]. 

Є. І. Кудрявцева також визначила компетентність через сукупність низки 

особистісних характеристик, властивостей, здібностей, навичок і особливостей 

мотивації, якими повинна володіти людина для успішного виконання діяльності 

[221]. Українська дослідниця Л. А. Лєпіхова вказує на те, що компетентність слід 

розглядати як «симптомокомплекс низки різнорівневих, ієрархічно 

підпорядкованих властивостей структури особистості. Їхня кількісна і якісна 

індивідуально-своєрідна композиція визначає відмінності у виявах … 

компетентності» [233, с. 86]. Н. В. Чепелєва розглядає професійну компетентність 

як «єдність знань, необхідних для успішного здійснення професійної діяльності та 

досвіду, який передбачає не лише володіння необхідними практичними вміннями, 

техніками, а й наявність у фахівця розвинутого поля професійних смислів, що 

великою мірою зумовлюють творчий характер професійної діяльності …» [556, 

с. 685]. 

Таким чином, компетентність формується як цілісне утворення, що поєднує 

різні спеціалізовані новоутворення, сформовані у процесі задіяння певних форм 

активності. Компетентність включає інформаційні (знання), операційні (вміння та 

навички), ціннісно-мотиваційні (смисли, цінності) та поведінкові (прийоми, 

стратегії) компоненти, спільне функціонування яких забезпечує швидку 

організацію та оптимальну реалізацію різних форм активності у процесі 

подолання проблемних ситуацій. 

4. Компетентність забезпечує реалізацію певної здатності особистості 

через актуалізацію стану готовності. 

Часто в роботах іноземних дослідників поняття «компетентність» 
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визначається через поняття «здатність». Так T. Холенд пов'язав компетентність зі 

здатністю особистості виконувати специфічну діяльність за визначеним 

стандартом [647]. Р. Боятцис компетентність прирівняв до здатності 

використовувати наявні знання та вміння в нових ситуаціях професійного життя. 

Ці здатності стосуються не тільки виконання, але і планування, і організації всієї 

діяльності [605]. Досить лаконічне визначення поняттю «компетентність» надав 

Дж. Бурджоні з колегами, визначаючи її як здатність і бажання виконувати 

завдання [608], а М. Малдер − як здатність домагатися певних досягнень у 

діяльності [673]. А. Фурнхем спробував дати узагальнююче визначення, 

пов'язавши компетентність із фундаментальними здібностями та вміннями, 

необхідними для успішної роботи [632]. 

Ф. Вайнер у своїх роботах використовує термін «компетентність» у множині, 

визначаючи її як «когнітивні здібності та навички індивіда вирішувати певного 

роду проблеми» [140]. На актуалізацію компетентностей впливають вольові та 

мотиваційні схильності і здібності особистості, саме вони виявляються 

вирішальним фактором у їхньому застосуванні в різноманітних ситуаціях. 

О. Г. Смоляннікова розглядає компетентність як «здатність до здійснення 

реальної, життєвої дії» [467], що дозволяє переводити ресурси в реальні продукти 

діяльності. А Н. Ю. Русова пропонує визначати компетентність як процес 

реалізації в діяльності знань, вмінь та досвіду, що проявляється у формі 

прийняття рішень, винесення суджень та ін. Таким чином, авторка визначає 

компетентність як реальне здійснення компетенції, як форми активності, які є 

похідними від наявних знань і умінь [387]. Л. І. Анциферова вказувала, що 

«безперервне накопичення знань та вмінь, нових засобів орієнтації у світі 

призводить до появи нових можливостей людини, нових психологічних 

здібностей» [19, с. 56]. 

Ми вважаємо доречним розглядати компетентність як важливе надбання 

індивідуального досвіду особистості, що формує її готовність до реалізації своїх 

потенцій (задатків, ресурсів) у реальних формах активності. І. М. Бевзюк, 

посилаючись на загальні методологічні основи компетентнісного підходу, 

визначає компетентність як «відкриту динамічну систему, яка відображає 
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готовність спеціаліста виконувати діяльність у певних галузях» [38, с. 51].  

М. С. Головань також пов'язує зміст даного поняття з готовністю особистості 

мобілізувати «набуті знання, уміння, досвід і способи діяльності та поведінки для 

ефективного вирішення завдань, які виникають у процесі діяльності» [90]. Базою 

даної якості є система знань, обізнаність та досвід соціально-професійної 

діяльності. Готовність, на думку дослідника, проявляється не тільки в 

«підготовленості особистості до використання» певних засобів, але й у 

сформованому бажанні діяти, вирішувати проблеми, що виникають. Поняття 

«готовність» передбачає наявність аспектів «умотивованості себе» на виконання 

роботи, тобто сформовану систему внутрішніх мотиваторів, спонукань [91]. 

М. А. Чошанов визначає компетентність як потенційну готовність 

вирішувати завдання, що включає до свого складу змістовий (знання) і 

процесуальний (уміння) компоненти, інтеграція яких і дозволяє ефективно 

вирішувати проблеми [565-566]. К. К. Платонов трактує готовність як 

інтегративну властивість особистості, початок формування якої лежить у 

підструктурі досвіду, тобто вона обумовлена, у першу чергу, знаннями, вміннями 

та навичками [339]. У структурі компетентності Дж. Равена серед інших 

компонентів нарівні зі здібностями зустрічаються і готовності як більш 

мотиваційно-насичені елементи [365]. 

Готовність – складний психічний стан, який може проявлятися в різних 

формах. Найпростішою формою готовності особистості є установочна, заснована 

на застосуванні вже апробованих прийомів та засобів. Інший рівень готовності – 

схильність суб’єкта до гнучкої зміни власних стратегій та алгоритмів дій, до 

перегляду своїх поглядів на ситуацію, якщо вони не призводять до позитивних 

результатів. На вищому, особистісному рівні, готовність виявляється у вмінні 

«розв’язувати протиріччя між спрямованістю на щось конкретне, скажімо, до 

певного типу поведінки та новизною різних подій та ситуацій, які можуть 

відбутися, та до яких може потрапити особистість… Це – вміння заздалегідь йти 

на труднощі» [23, с. 117]. Така готовність, на думку Т. І. Артемьєвої, налаштовує 

особистість до адекватного сприйняття широкого спектру майбутніх подій та 

ситуацій.  
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Отже, забезпечуючи готовність особистості до вирішення проблем, що 

виникають у процесі діяльності, компетентність функціонує як багаторівневе 

утворення. На кожному рівні свого функціонування компетентність по різному 

розв’язує задачі та вирішує проблеми, активізуючи вже відомі прийоми та засоби, 

змінюючи алгоритми і стратегії під впливом актуальних обставин, конструюючи 

нові засоби поводження.  

5. Компетентність – це необхідна умова переведення потенційних 

можливостей особистості в реальні досягнення й результати та навпаки. 

Ми вважаємо, що саме компетентність можна розглядати як необхідну 

внутрішню умову, яка забезпечує перетворення потенційних можливостей 

особистості в дійсність, оскільки саме її функціонування формує умови для 

активізації механізмів, що забезпечують ці зміни. Серед описаних у психологічній 

літературі механізмів найчастіше процес перетворення потенцій в актуальні 

властивості пов’язують із приведенням у відповідність функціональних 

(структурних), операційних (інструментальних) та мотиваційних (регулятивних) 

механізмів (Б. Г. Ананьєв) та співвідношенням найближчих та віддалених 

перспектив (Т. І. Артемьєва). 

Б. Г. Ананьєв встановив, що існує певне неспівпадіння моментів розвитку 

функціональних та операційних механізмів, останні відстають у своєму 

формуванні від функціональних, які пов’язані з певними структурами 

особистості. Однак, у процесі навчання та накопичення досвіду саме операційні 

механізми набувають швидких та суттєвих перетворень. Цей розвиток стимулює 

до вдосконалення функціональних механізмів, оскільки «їхні можливості 

прогресивно зростають, збільшується рівень їхньої системності» [13, с. 134]. 

Зрозуміло, що найбільш сприятливими умовами для співвідношення темпів 

розвитку різних механізмів є функціонування їх в єдиній інтегрованій системі. 

Такою системою і виступає компетентність, оскільки вона поєднує інформаційні, 

операційні, мотиваційні та поведінкові компоненти, узгоджує ті функції, що вони 

виконують у системах більш високого рівня організації (у досвіді, особистості, 

діяльності).  

Інший механізм, описаний Т. І. Артемьєвою [23], здійснює формування та 
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узгодження найближчих та віддалених перспектив. Можливості близької 

перспективи обумовлені задачами, що стоять перед суб’єктом, особливостями 

актуальної ситуації. Вони відображають фактичні досягнення особистості на 

даний час. Віддалені ж перспективи виконують функцію регулювання щодо 

організації поточної діяльності, оскільки дозволяють змінити або навіть здолати 

ситуаційні умови у процесі «вибудовування» власної поведінкової лінії. 

Реалізація даного механізму здійснюється через формування прогнозів розвитку 

подій, співвідношення можливостей особистості з зовнішніми вимогами, 

узгодження суб’єктивних уявлень про здібності з об’єктивними результатами та 

реальними діями, визначення перспектив як орієнтирів для саморозвитку. Саме 

функціонування таких структур компетентності, як: метакогнітивна 

поінформованість, модель «Я-діяча», система прогностичних здібностей та 

життєвих завдань на саморозвиток, забезпечують розгортання даних механізмів. 

Отже, ми можемо констатувати, що компетентність є тією внутрішньою 

умовою, функціонування якої у процесі подолання проблемних ситуацій різного 

рівня складності створює підстави для реалізації механізмів, які перетворюють 

потенційні можливості особистості в актуальні властивості, що забезпечує 

розвиток особистості.  

Однак, процес розвитку особистості не можна звести до процесу розгортання 

та реалізації наявного потенціалу, оскільки у процесі розвитку змінюється і сам 

потенціал, його склад та внутрішня структура. Потенційні форми переходять в 

актуальні, а актуальні форми у процесі реалізації закріплюються в нових 

ментальних структурах у формі знань, навичок, сформованих властивостей, 

відпрацьованих механізмів. Процес розвитку багатьма дослідниками 

розглядається як процес ускладнення внутрішніх структур (Ж. Піяже [335]), 

зростання рівня внутрішньої організації (О. Харві, Д. Хант і Х. Шродер [645], Ч. 

Карвер і М. Шейер [611]), ускладнення механізмів саморегуляції та 

самодетермінації (Д. О. Леонтьєв [238]), типізації властивостей (Д. Магнуссон, 

Л. Бергман [602]) та ін. 

Одним з аспектів аналізу процесу особистісного зростання є розгляд 

розвитку через активне засвоєння знань, вмінь, тобто збільшення особистісних 
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ресурсів, збагачення потенціалу. Сформовані форми досвіду починають 

активізуватися, проявлятися, апробуватися в різних умовах, що сприяє їхньому 

закріпленню як певних форм потенцій. С. Л. Рубінштейн писав, що у процесі 

застосування психічні процеси та властивості можуть «стереотипізуватися». «В 

результаті подібної стереотипізації психічний процес як такий перестає виступати 

видимим образом, уходить із свідомості; на його місці залишається… нова 

«природна здатність» [384, с. 258]. Додавання нових елементів до системи сприяє 

перебудові її внутрішньої структури. «Будь-яка нова структура передбачає певну 

ломку старої структури, і вона не може бути досягнута просто шляхом додавання 

і віднімання, а тільки через встановлення нового принципу, який по-новому 

вибудовує відносини між частинами, елементами цієї структури» [241]. 

Компетентність особистості є однією з важливіших внутрішніх умов, що 

дозволяє суб’єкту привласнювати продукти своєї діяльності, зберігати їх та 

використовувати в нових умовах. Через організацію різних форм активності, 

залучення необхідних умов, актуалізацію необхідних різнорівневих специфічних 

властивостей компетентність сприяє «перетворенню умов таким чином, щоб вони 

підкріпляли … схильність та дозволяли надати їй організованої форми» [23, 

с. 109]. На думку Е. Десі та Р. М. Райана, зростання рівня власної компетентності, 

що усвідомлюється суб’єктом, сприяє зростанню і внутрішньої мотивації до 

пошуку тих форм діяльності, які дозволять суб’єкту в максимальній мірі проявити 

свої здатності, сформувати нові вміння, поширити свої знання. Через постановку 

та розв’язання нових задач відбувається подальший розвиток особистості [618]. 

Функціонування компетентності через оптимізацію різних форм активності 

сприяє формуванню, засвоєнню та привласненню засобів, які використовуються 

особистістю для досягнення важливих цілей у житті. 

6. Компетентність – динамічне утворення, що формується, розвивається 

та проявляється у процесі набуття досвіду. 

Категорії «компетентності» та «досвіду» поєднуються в концепціях 

В. О. Болотова  [49], Ю. М. Ємельянова [436], Н. О. Євдокимової [134], 

О. Є. Ломакіної, С. М. Татарніцевої [17], А. В. Хуторського [552], Н. В. Чепелєвої 

[380] та ін. 
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Так, Н. В. Чепелєва розглядає наративну компетентність як «здатність до 

розуміння та інтерпретації особистого досвіду» [380, с. 15]. Н. О. Євдокимова 

визначає компетентність як одну з характеристик професійного досвіду наряду з 

цілеутворенням та спрямованістю. Компетентність, на думку дослідниці, є 

«універсальною психологічною передумовою та інтегральною детермінантою 

професійної підготовки майбутнього фахівця й у подальшому визначає його 

успішність у професійно-практичній діяльності» [134]. Ю. М. Ємельянов 

запропонував розглядати компетентність як рівень сформованості досвіду, рівень 

навченості суб’єкта, висока сформованості якої дозволяє йому успішно 

функціонувати в суспільстві [436].  

В. О. Болотов й В. В. Серіков запропонували розглядати компетентність 

особистості як результат складного синтезу когнітивного, предметно-практичного 

та особистісного досвіду [49]. Отже, окрім того, що компетентність формується у 

процесі спеціалізованого предметно-практичного досвіду (комунікативна 

компетентність у ході досвіду спілкування, рефлексивна – досвіду рефлексування, 

інформаційна – досвіду обробки та перетворення інформації та ін.), на її характер 

організації та функціонування здійснює вплив загальний особистісний досвід та 

досвід розумової активності. Це надає нам підстави стверджувати, що існує три 

джерела формування спеціальних форм компетентності, а саме: безпосередній 

досвід предметно-практичної діяльності, індивідуальний досвід особистості 

(повсякденний досвід) та спеціальним образом організований навчальний процес, 

у якому набуває розвитку інтелектуальний та творчий потенціал особистості.  

Компетентність як результат навчальної діяльності розглядають 

представники компетентнісного підходу в освітньому процесі І. А. Зязюн, 

О. В. Овчарук, Л. М. Овсієнко, О. П. Савченко, О. Я. Савченко та ін.  І. А. Зязюн 

висловив думку, що саме процес освіти ініціює формування компетентності як 

екзистенціональної властивості особистості, що існує та виявляється в різних 

формах: «як високий рівень умілості, як спосіб особистісної самореалізації 

(звичка, спосіб життєдіяльності, захоплення), як деякий підсумок саморозвитку 

індивіда, форма вияву здібностей тощо» [165, с. 17]. О. Я. Савченко зосередила 

увагу на інтегративній природі компетентності, яка набувається в результаті 
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навчання, засвоєння пізнавального та життєвого досвіду [433]. 

А. В. Хуторський сформував установку вивчати компетентність як 

сукупність якостей особистості, сформованих у ході набуття досвіду в певній 

діяльності. Крім того, дослідник включив до структури компетентності власний 

досвід особистості (дослідну діяльність), який набуває учень не тільки в області, 

яку він цілеспрямовано вивчає, а й в інших сферах діяльності. Наявність у 

структурі компетентності такого компонента як досвід, відрізняє процес 

формування компетентності від процесу пізнання навколишньої дійсності [552]. 

Таким чином, компетентність слід розглядати як динамічне утворення, що 

формується, розвивається та функціонує у процесі набуття суб’єктом 

індивідуального досвіду [419]. На рівень сформованості компетентності впливає і 

загальний досвід, унікальний процес життєдіяльності, у ході якого особистість 

освоює різні форми активності, і спеціальний предметно-практичний досвід, що 

спрямовує активність суб’єкта на розв’язання певних задач, та досвід навчальної 

діяльності, метою якого стає цілеспрямоване формування та розвиток певних 

якостей та здібностей за допомогою спеціальних технологій. В. Г. Панок 

підкреслював, що «основний смисл застосування психологічної технології – це 

внесення змін у зміст, форми і напрями індивідуального розвитку особистості, її 

поведінки і світосприймання» [327, с. 431].    

7. Переважаючим у аналізі компетентності є змістово-результативний 

аспект, оскільки дана структура особистості забезпечує оптимальні внутрішні 

умови для реалізації суб’єктної активності.   

Згідно з традиціями поведінкового підходу, заснованого на концепціях 

стратегіального менеджменту, управління та лідерства, аналіз спрямовується на ті 

поведінкові тенденції, які можуть бути ефективно використані в конкретних 

бізнес ситуаціях, а саме: «особистісні властивості, мотиви, цінності, звички, 

уявлення про самого себе, знання, навички» [221]. О. П. Садохін визначав 

компетентність як сукупність знань, умінь і навичок, які дозволяють суб'єкту 

ефективно вирішувати проблеми і здійснювати дії в певній галузі життєдіяльності 

[438]. О. М. Кондаков, визначаючи компетентність як процес співорганізації 

ресурсів для постановки та досягнення мети по перетворенню ситуації, 
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запропонував використовувати термін «поріг» для визначення рівня діяльності, 

необхідного та достатнього для отримання мінімального успіху. 

Згідно з підходом О. В. Лібіна, системам, здатним до саморозвитку, властиві 

інтегративні ефекти такі, як: адаптивність, оптимальність, результативність та 

компенсаторність [247]. При цьому за оптимальність приймається така організація 

активності, яка дозволяє суб’єкту розв’язувати задачу за мінімальних 

енергетичних, інструментальних та часових витрат. Компенсаторність 

виражається у збереженні цілісності внутрішньої структури системи, у здатності 

системи змінювати свою організацію задля подолання недоліків, пов’язаних із 

низьким рівнем сформованості певних компонентів, недорозвиненістю функцій. 

Адаптивність – властивість системи, що виражається в мірі «відповідності 

поведінки індивідуума вимогам ситуації» [247, с. 187]. Усі ці три характеристики 

забезпечують результативність дій суб'єкта, яка відображається в мірі 

«співвіднесеності суб'єктивних інтенцій і об'єктивних трансформацій» [247, 

с. 187]. О. В. Плахотнік погоджується, що компетентність є результативно-

діяльнісною характеристикою особистості, однак додає, що ця результативність 

може виявлятися в двох взаємодоповнюючих аспектах:  продуктивності засвоєння 

вмінь і навичок, та у формуванні в суб’єктів навчання позитивного емоційно-

ціннісного ставлення до діяльності, результатів, цілісного процесу самореалізації 

особистості [340]. 

У відповідності до визначених нами положень, компетентність – цілісне 

інтегративне особистісне утворення, яке має складну багаторівневу та 

багатокомпонентну структуру, формується у процесі засвоєння індивідуального 

досвіду та забезпечує готовність особистості до вирішення проблемних ситуацій, 

що виникають у предметно-практичній діяльності. Структурні компоненти 

компетентності визначаються змістом діяльності, а особливості її функціонування 

виражаються в показниках результативності діяльності суб’єкта. 

Розгляд компетентності особистості через категорію «індивідуального 

досвіду» дозволяє: 1) аналізувати компетентність як утворення достатньо зрілої 

особистості, оскільки її формування, розвиток та особливості функціонування 

залежать від загального досвіду особистості та досвіду в певній діяльності; 
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2) вивчати компетентність як багатокомпонентне утворення, що включає різні 

форми знань, а також сформовані на практиці вміння та навички, що 

дозволятимуть досягти певного рівня успішності в широкому діапазоні видів 

діяльності; 3) аналізувати як цілісне багаторівневе утворення, кожний із рівнів 

якого має свої особливості побудови, функціонування та детермінанти розвитку; 

4) поєднувати різні характеристики особистості (когнітивні, ціннісно-мотиваційні, 

емоційно-вольові та ін.) в єдиному інтегративному утворенні; 5) розглядати 

компетентність як важливу внутрішню умову формування та розвитку 

індивідуального досвіду; 6) співвідносити характер розвитку компетентності з 

особливостями організації інших складових досвіду, що дозволяє визначати 

стримувальні та стимулювальні фактори розвитку компетентності особистості; 

7) розглядати результативні аспекти функціонування компетентності в системі 

досвіду, в якій вона виконує функцію управління, забезпечуючи перехід 

потенційних форм в актуальні досягнення, а отриманих результатів у потенційні 

складові досвіду. 

 

1.2. Актуальні напрями дослідження рефлексії та її форм на сучасному 

етапі розвитку психологічних знань 

Сформувавшися в надрах філософських концепцій Дж. Локка, І. Канта, 

І. Г. Фіхте, Г. В. Ф. Гегеля, Е. Гуссерля та ін., поняття рефлексія спершу отримало 

у психологічній науці статус методологічного та методичного поняття. У працях 

П. П. Блонського, Л. С. Виготського, С. Л. Рубінштейна рефлексія розглядається 

як загальнопсихологічний принцип пізнання усвідомлених і довільних психічних 

процесів та явищ. Однак, ще раніше в перших психологічних лабораторіях 

Європи рефлексія вважалась основою методу інтроспекції, який дозволяв 

отримувати неопосередковану інформацію про психічні процеси: їхню структуру 

(Е. Б. Тітченер), елементи свідомості (В. Вундт, О. Кюльпе), процесуальні 

властивості (Ф. Брентано). У сучасній американській психології поновлюється 

інтерес до рефлексивності як до принципу проведення емпіричних досліджень, 

який слід враховувати при розробці та впровадженні діалогічних фор взаємодії 

(інтерв’ю, бесіда, навчання). У працях Д. Івея, В. Кларка, П. Янковські [651], 
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Е. Бучбіндера й Г. Іноша [623], С. Келлі [657] представлені спроби розробити 

процедури контролю проявів рефлексії в експериментальному середовище як з 

боку дослідника, так і досліджуваного.  

На сучасному етапі розвитку психологічних знань відсутньою є цілісна 

узагальнююча концепція рефлексії, оскільки досить не визначеним є статус 

рефлексії в ряду інших психологічних утворень та явищ. Так, рефлексію 

розглядають як важливий механізм свідомості, що забезпечує «експліцитне 

пізнання самобуття» [523, с. 49], як атрибутивну властивість свідомості людини, 

що забезпечує можливість суб’єкта робити себе об’єктом власного самоаналізу 

[619], [667], як психічний процес відображення суб’єктом власних форм психічної 

активності [652], [660], [692]. Отже, ми можемо визначити мінімум три аспекти 

аналізу рефлексії: у статусі загального механізму функціонування свідомості, 

психічного процесу та властивості особистості. Поєднує ці три аспекти аналізу 

той факт, що психіка людини як цілісна система має такий високий рівень 

організації, який передбачає реалізацію найвищого принципу самоорганізації та 

саморозвитку, згідно з яким у самій системі закладений та сформований механізм, 

який дозволяє «долати їй власну системну обмеженість» [181]. Завдяки рефлексії 

психіка отримує здатність виходити за власні межі, що забезпечує можливість 

суб’єкта здійснювати різні форми активності по відношенню до власної системи 

психічних процесів: формувати репрезентації, організовувати заходи свідомого 

контролю та регулювання, розробляти проекти подальшого розвитку тощо. 

Психіка, за висловлюванням А. В. Карпова, «робить саму себе предметом свого 

функціонування» [181]. Розвиваючи дану ідею, В. А. Семиченко зазначає, що 

сутністю рефлексії є можливість «розімкнути в разі необхідності, стримуючі … 

рамки системи і, не вступаючи в суперечність з її об'єктивними властивостями, 

зробити свій спосіб взаємодії з системою предметом самоврядування, 

саморегулювання та оптимізації − як самої системи, так і своєї життєдіяльності в 

ній і над нею» [450, с. 135].      

Р. Ван Гулік вказував, що природа рефлексивності є метаінтенційною, такою, 

що нерозривно пов’язана з визначенням перспектив на майбутнє, є «вбудованою у 

внутрішню структуру власного свідомого досвіду» суб’єкта [693, с. 84-85]. У 
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традиціях американської психології розглядати рефлексивність як аутоноетичний 

(рекурсивний) стан свідомості, спрямований на самопізнання, що поєднує 

«самовизнання, самодослідження та самосприйняття» [679, с. 350]. У процесі 

функціонування рефлективності, на думку Д. Деннета, Р. Дженара, П. Карузерса, 

Т. Натсоуласа, Ф. Пітерса, Д. Розенталя, В. Фазінга, С. Шемакера та ін., 

надбудовується стан свідомості, який робить об’єктом пізнання зміст первинних 

станів, пов’язаних із відображенням поточної інформації, що надходить ззовні. У 

суб’єкта виникають «додаткові думки» відносно перебігу первинних станів. 

Результатом вторинного відображення стають сформульовані судження та 

умовисновки, емоційні переживання або дії, спрямовані на врегулювання перебігу 

власних психічних процесів. Р. Дженара пізніше припустив, що рефлексивність – 

цілісний стан («two-parts-within-one-state») свідомості, який забезпечує такий 

режим обробки інформації, при якому суб’єкт пізнання стає здатним робити 

«посилання на самого себе» («self-referential») [634, с. 222]. 

Багато сучасних дослідників підкреслюють подвійну спрямованість 

механізму рефлексії і на об’єкти внутрішнього світу особистості (самопізнання, 

саморегулювання та ін.), і на зовнішній світ (практична діяльність, соціум). Так, 

О. В. Гулєєва визначила дві основні форми існування рефлексії: зовнішню та 

внутрішню. Діяльнісний підхід у дослідженні рефлексії більше концентрує увагу 

на зовнішній її природі, здатності аналізувати продукти та окремі акти діяльності, 

особливості поводження суб’єкта. В. Д. Шадриков назвав таку форму рефлексії 

«діяльнісною», вказуючи, що вона спрямована на реалізацію цілей предметно-

практичної та теоретичної діяльності [572]. Інший підхід, представлений у працях 

К. О. Абульханової-Славської, Д. О. Леонтьєва, Є. І. Ісаєва, В. І. Слободчикова, 

А. С. Шарова, вивчає внутрішню природу рефлексії як «смислового центру всієї 

людської діяльності» [103, с. 137]. У межах теорії духовної свідомості та 

самосвідомості рефлексія розглядається як механізм обрання певного способу 

життя, відокремлення «Я» та «не Я», проблематизації власного життя, 

філософського осмислення певної ситуації. Я. О. Гошовський вказував, що 

рефлексія тілесного й духовного потенціалів є «базовою основою для 

усвідомлення власного біосоціального єства» [97, с. 87]. 
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Визначимо основні проблеми вивчення рефлексії, вирішення яких дозволить 

поширити існуючі уявлення про природу рефлексивної активності, сформувати 

цілісну концепцію «психології рефлексії особистості»: 1) складність визначення 

поняттєвого статусу та місця поняття «рефлексії» в системі інших психологічних 

понять; 2) комплексність проблеми рефлексії, що потребує розгляду її 

міждисциплінарного статусу; 3) перевага гносеологічного підходу в дослідженні 

різних феноменів рефлексії над визначенням її онтологічного статусу; 

4) різноплановість філософських та психологічних підходів до розуміння 

рефлексії; 5) різноманітність форм рефлексії, які не упорядковані за рівнем 

складності та характером функціонування; 6) складність систематизації 

феноменологічних проявів, у яких реалізує себе рефлексія як форма внутрішньої 

активності, та приведення їх до єдиної системи. Проведемо аналіз даних 

проблемних питань із метою визначення можливих напрямів їхнього вирішення. 

1. Проблема визначення поняттєвого статусу категорії «рефлексія». 

Найбільш часто в психологічних працях використовуються поняття «рефлексія» 

та «рефлексивність», які відображають відповідно процесуальний та 

атрибутивний статус даного явища. К. Поппер запропонував розглядати 

рефлексію як складне поліпроцесуальне явище, що атрибутивно пов’язане з 

організацією, адаптацією та розвитком складних систем. При цьому філософ не 

виключав розгляду рефлексії і як важливої властивості, атрибута усіх форм 

інформаційної взаємодії [314]. Рефлексія виникає там, де утворюється конфлікт 

між зовнішніми та внутрішніми середовищами. Через зняття протиріч складні 

системи адаптуються до різноманітних факторів середовища, розкриваючи при 

цьому власний еволюційний потенціал і в часі, і у просторі. 

Проблема рефлексії розглядається з позиції різних базових психологічних 

категорій (властивість, стан, процес, здатність, діяльність та ін.). А. В. Карпов 

підкреслював, що якісною визначеністю рефлексії є поєднання в її природі 

декількох модусів: процесу, стану та властивості. «…Рефлексія є такою 

синтетичною психічною реальністю, яка може виступати (і реально виступає) і як 

психічний процес, і як психічна властивість, і як психічний стан одночасно, але не 

зводиться до жодного з них» [178, с. 47]. У роботі Ф. Пітерса [679] визначені три 
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основні теоретичні підходи до вивчення рефлексивності, які набули розвитку в 

сучасній американській науці: 1) як до загальної властивості свідомості 

(суб’єктивності), 2) як до стану свідомості, який організовує та здійснює 

відображення когнітивних подій першого порядку (НОТ-theory та НОР-theory), 

3) як до процесу свідомості, який виникає безпосередньо у процесі відображення 

подій зовнішнього та внутрішнього світу (SR-theory). Представниками першого 

напряму є Д. Захаві [696], Ю. Крієгел [660-661], Т. Нагел [674], Г. Янзен [653] та 

ін.; другий підхід представлений працями таких дослідників: Д. Денет [619], 

М. Газаніга [633], А. Гопнік [639], Х. Лау [667], А. Марсел [669], Дж. Фодор [630] 

та ін.; в третьому підході працювали послідовники ідей Ф. Брентано, а саме: 

P. Ван Гулік [692-693], Ю. Крієгел [662], Т. Натсоулас [675], Ф. Пітерс [679], 

Г. Янзен [652] та ін.   

Отже, ми розрізняємо чотири модуси існування рефлексії, а саме: 

1) рефлексія як загальна здатність свідомості (рефлексивність); 2) рефлексія як 

стан свідомості, що здійснює організацію подій первинного когнітивного рівня 

(рефлексування); 3) рефлексія як процес відображення суб’єктом власних форм 

психічної активності (власно рефлексія); 4) як механізм «розщеплення», 

«роздвоєння» психіки, внаслідок якого психічні явища розділяються на об’єкт та 

інструмент впливу (рефлексивний механізм). 

Так, М. Уоделл вважала, що рефлексивність слід вивчати як здатність, яка 

організує певний усвідомлений стан розуму людини, який дозволяє їй «приймати 

речі такими, якими вони є насправді, використовувати їх для розробки адекватної 

картини "Я-в-світі"» [694, с. 118]. Завдяки появі цієї здатності в людині 

з’являється «внутрішнє життя», яке, на думку В. І. Слободчикова та Є. І. Ісаєва, 

дозволяє вивільнитися від впливу власних потягів, зайняти по відношенню до 

оточуючого світу позицію «над», відчути себе «суб’єктом (господарем, 

керівником, автором) свого життя» [465, с. 20]. Функціонуючи як інстанція, 

рефлексивність забезпечує структурування усвідомлюваних суб'єктом власних 

психічних властивостей, формування цілісної несуперечливої «Я-концепції», 

функціонування якої забезпечує і довільний контроль, і корекцію виникаючих 

дисфункцій, і розвиток інших властивостей та здібностей. Українські дослідники 
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О. І. Зімовін та Є. В. Заїка визначають рефлексивність як таку особистісну 

здатність, що «забезпечує … можливість самоконструювання, саморозвитку, 

самодетермінації…» [158, с. 71]. 

Рівень розвитку рефлексивності як інтегративної властивості особистості, що 

поєднує декілька рефлексивних здібностей, забезпечує, на думку А. В. Карпова, і 

ефективність реалізації рефлексивного механізму, і ступінь процесуального 

розгортання окремих форм рефлексивної активності [181]. «У цьому виявляється 

генеративно-породжуючий потенціал рефлексивності; вона розкривається як така 

якість суб'єкта, суть якої полягає в її здатності до експлікації, виявлення, 

"розпізнання", а певною мірою і до формування інших властивостей і якостей, до 

їхнього усвідомлення й репрезентації як своїх, таких, що утворюють його 

"самість", тобто суб'єктність як таку» [178, с. 55].  

Ще Г. Гегель розвивав ідею про «вихід за межі безпосереднього», про 

поштовх у свідомості, який відбувається у процесі рефлесування та призводить до 

роздвоєння мислення за двома функціями – імітації та конструювання змісту. 

У. Джеймс розрізняв Я, що пізнає, та Я, що є об’єктом пізнання. «Моя 

самосвідомість є ніби двоїстою − частиною пізнаваного і частиною, що пізнає, 

частиною об'єкта і частиною суб'єкта; у ньому треба розрізняти дві сторони» [116, 

с. 87]. У сучасних теоріях дослідники виокремлюють два стани свідомості: план 

первинних когнітивних подій та вторинний метаплан, у якому предметом аналізу 

стають події першого рівня. За визначенням Л. М. Веккера, у процесі рефлексії 

думка перетворюється у свій власний об’єкт [69]. Вторинний стан (метаплан) 

здійснює організацію процесів відображення та регулювання подій первинного 

когнітивного рівня. Метаплан – зовнішня по відношенню до діяльності позиція, 

перебуваючи на якій суб’єкт може регулювати власні процеси інтелектуальної 

активності за рахунок усвідомлення принципів, які обумовлюють характер 

взаємодії суб’єкта з об’єктом. 

У статусі процесу рефлексія здійснює критичне переосмислення та 

оцінювання поточної діяльності, співвідносить дії суб’єкта з вимогами та умовами 

ситуації, визначає підстави активності тощо. Функціонуючи як механізм, 

рефлексія забезпечує відображення, регулювання та реалізацію намірів стосовно 
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компонентів власного «Я». Рефлексивний механізм реалізує «переосмислення і 

перебудову суб'єктом змістів своєї свідомості» [243], «відновлює та підтримує 

здатність до розмірковування» [620, с. 248], пов’язує події життєдіяльності 

особистості [189], «забезпечує мобілізацію особистісно-інтелектуальних ресурсів 

у проблемно-конфліктних ситуаціях і породжує дієво-перетворювальне ставлення 

особистості, як цілісного «Я» людини, до її власної поведінки, а також до її 

соціокультурного та рече-екологічного оточення» [489]. У роботах О. В. Савченко 

були описані основні рефлексивні механізми, що функціонують на різних рівнях 

організації рефлексивної активності (механізм «переходу в рефлексивний план», 

«виходу в метаплан діяльності», «зміни позиції») [422], [425].   

Аналізуючи компетентність як особистісне утворення, ми пов’язуємо її 

функціонування з рефлексивністю, загальною здатністю свідомості особистості, 

що забезпечує можливість людини переривати процес діяльності, робити 

предметом аналізу різні аспекти власної активності, елементи «Я-концепції», 

складові індивідуального досвіду. Дана здатність дозволяє «переривати цей 

безперервний процес життя і виводити людину подумами за його межі» [384, 

с. 366], виступає системотвірним фактором організації особистості та мислення, 

забезпечує «породження інтелектуальних та особистісних новоутворень у 

суб’єкта» [447, с. 162]. Реалізацію даної здатності та її розвиток забезпечує 

функціонування різних феноменологічних утворень рефлексії, зокрема 

рефлексивного досвіду, рефлексивного потенціалу, рефлексивної компетентності, 

які беруть участь в організації різних форм рефлексивної активності, що 

розгортаються в ментальному просторі особистості.  

2. Комплексний характер проблеми рефлексії. Проблема рефлексії, як було 

сказано раніше, має міждисциплінарний характер, отже, дослідження різних форм 

рефлексії доречно проводити в комплексному дослідженні, що враховує декілька 

планів аналізу. А. В. Карпов пропонував вивчати рефлексію в поєднанні 

психологічних досліджень, що визначають основні механізми та закономірності 

функціонування рефлексивних процесів, теорії управління, що розкриває 

специфіку спрямованих впливів на системи, які мають рефлексивні властивості, 

основ етики, котрі регулюють за рахунок моральних норм характер 
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міжособистісних стосунків, та процедур прикладної математики, що дозволяють 

моделювати основні процедури та стратегії суб’єкт-суб’єктної взаємодії [179].  

С. Ю. Степанов вважав, що будувати теорію «психології рефлексії» слід на 

стику суспільно-гуманітарних дисциплін, до яких належить і психологія, та 

суміжних із нею наукових напрямів (акмеології, соціології, політології, 

іміджелогії, ергономіки та ін.). Практичну цінність подібним дослідженням додає 

активне використання таких соціальних практик, як: психологічні тренінги, ділові 

ігри, іміджмейкінг, інжиніринг, дизайн, організаційне консультування та ін. [489]. 

Дослідник припустив, що наприкінці двадцятого століття в психології 

сформувалась нова «рефлексивна культуродигма» як цілісний зразок наукового 

мислення та практики, що поєднує традиції певної наукової сфери з вимогами та 

тенденціями сучасної соціокультурної ситуації. Рефлексивна культуродигма в 

психології в цілому характеризується наступними рисами. По-перше, рефлексія 

розглядається як соціальнозначущий феномен, що перетворює процес розвитку 

особистості у творчий процес самовдосконалення, спрямований на подолання 

стереотипів поведінки та шаблонів мислення. По-друге, на концептуально-

онтологічному рівні поняття рефлексії можна розглядати як одну з центральних 

категорій психологічної науки, що «забезпечує цілісне ув'язування та 

реінтерпретацію інших психологічних категорій і понять в єдиній концептуальній 

системі, оскільки дозволяє пояснити закономірності рефлексивного розвитку 

новоутворень у тих психологічних реальностях, що лежать за ними» [489]. По-

третє, постулюється наявність особливих рефлексивно-інноваційних умов, які 

стимулюють розвиток рефлексивного потенціалу особистості.  

3. Проблема визначення онтологічного статусу рефлексії. Перевагу 

гносеологічного підходу в дослідженні різних феноменів рефлексії констатували 

Ю. Б. Безгіна, А. В. Карпов, С. Ю. Семенов, С. Ю. Степанов та ін. А. В. Карпов 

вважав, що довгий час в історії психології рефлексія використовувалась як 

інтерпретаційний засіб, як пояснювальний принцип організації, функціонування 

та розвитку психіки. Так, Б. Г. Ананьєв розглядав рефлексію як важливу умову 

для організації цілеспрямованого процесу виховання та самовиховання [13]. 

Л. С. Виготський вважав, що рівень розвитку рефлексії є важливим чинником, що 
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впливає на характер співвідношення функцій, на тип зв’язку між психічними 

процесами та функціями у свідомості підлітків. «Ми пам'ятаємо, − пише 

дослідник, − що тільки на основі такої рефлексії виникає логічне мислення 

підлітка» [83]. С. Л. Рубінштейн підкреслював, що «виникнення свідомості 

пов'язане з виділенням із життя і безпосереднього переживання рефлексії на 

навколишній світ і на самого себе» [384, с. 233]. І. М. Семенов та С. Ю. Степанов 

визначили, що рефлексія є важливим механізмом розвитку та детермінанта 

організації творчого мислення. Реалізація рефлексії через зміну старої позиції на 

нову, більш продуктивну, створює умови для критичного переосмислення 

суб’єктом своїх «попередніх уявлень про себе як про носія і реалізатора 

інтелектуальних стереотипів», що призводить до побудови нового образу «Я» 

[446, с. 36]. 

Такий підхід заважав рефлексії здобути статус самостійного предмета 

дослідження в психології. Внаслідок чого, на думку А. В. Карпова, досі 

зберігається домінування абстрактно-філософського підходу до вивчення 

проблеми рефлексії над конкретно-науковим. Окрім того, природа рефлексії – 

«апогей суб’єктності», оскільки напряму залежить від намірів суб’єкта, 

розвинутості його інтелектуальних та вольових властивостей. Тому рефлексія як 

об’єкт дослідження «в найбільшій мірі суперечить духу наукового пізнання як 

об’єктивного, раціоналістичного, "несуб’єктивного"» [179, с. 8]. Суб’єктна 

природа рефлексії є причиною для стримування об’єму та масштабів конкретно-

наукових досліджень із даної проблематики. 

Ю. Б. Безгіна бачить складність дослідження рефлексії в тому, що дане 

поняття є і методологічним (категорія свідомості), і методичним (засіб пізнання 

себе, процедури самоспостереження та саморегулювання) [39]. У зарубіжній 

психології, спрямованій на вирішення завдань практики (конструювання умов, 

необхідних для ефективного виховання, навчання, забезпечення професійного 

зростання особистості) існує традиція розглядати рефлексивність як практику, яка 

дозволяє здійснювати перехід свідомості на метарівень аналізу власного 

суб’єктивного досвіду, практику, що активізує метапозицію по відношенню до 

змісту власної свідомості. Ідеї, започатковані у працях А. Коржибського, 
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Г. Батесона та М. Халла, отримали розвиток у метакогнітивному підході. 

Розвиток здатності суб’єкта переводити свою свідомість у метастан, який 

надбудовується «над» та «поза» поточного стану [641], сприяє підвищенню 

ефективності навчання, продуктивності виконання діяльності за рахунок 

упорядкування процесів нижчих рівнів, координуванню складових активності. 

Рефлексивність стає необхідною внутрішньою умовою для організації процесу 

саморозвитку особистості. 

Отже, феномени рефлексії мають статус самостійного предмета аналізу, 

оскільки виявляються в самобутніх формах внутрішньої активності та 

забезпечують реалізацію фундаментальної здатності свідомості особистості, 

однак їхня значущість та продуктивність стає зрозумілою лише в контексті 

розгляду ефективності діяльності, особистісної самоефективності. 

4. Різноплановість філософських та психологічних підходів до розуміння 

рефлексії. Г. П. Щедровицький, зосередивши увагу на різноплановості 

філософських підходів до розуміння рефлексії, визначив наступні напрями 

вивчення, які пов’язують рефлексію з: 1) процесами визначення нових смислів; 

2) процесами об’єктивації смислів у формі знань, об’єктів діяльності; 

3) специфічним функціонуванням знань у практичній діяльності. Цих трьох 

підходів достатньо для розуміння того факту, що рефлексію неможливо уявити у 

вигляді «якогось одного порівняно простого процесу або простої структури ..., у 

вигляді єдиного механізму або формального правила для конструювання і 

розгортання схем діяльності» [584].  

У сучасній психологічній теорії чітко виокремлюються два підходи до 

дослідження рефлексивних процесів та їхніх феноменологічних проявів, а саме: 

рефлексивний аналіз свідомості та розуміння смислу в процесі міжособистісної 

взаємодії [338]. Можна розвести рефлексивні процеси, пов’язані з дослідженням 

змістових компонентів власної свідомості (саморозуміння, самооцінка, 

самоінтерпретація), та особливостей сприйняття властивостей іншої особи 

(розуміння, оцінка та інтерпретація іншого). У першому з аспектів аналізу 

рефлексію розглядають як вміння «виявляти проблемні ситуації у своїй 

діяльності, що виникають при розбіжності цілей і результатів …, аналізувати їхні 
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причини і здійснювати пошук варіантів їхнього подолання» [338, с. 62-63]. В 

іншому, соціальному аспекті вивчення даної проблеми, рефлексію розуміють як 

процес дослідження суб’єктом того, як інші його сприймають та розуміють. 

«Рефлексію визначають … як з'ясування того, як інші знають і розуміють 

"рефлексуючого", його особистісні властивості, емоційні реакції і когнітивні 

уявлення» [103, с. 136]. 

У роботах І. М. Степанова та С. Ю. Семенова визначені чотири підходи в 

дослідженні рефлексивних процесів та феноменів, а саме: інтелектуальний, 

особистісний, комунікативний та кооперативний. Ми вважаємо, що певні з 

перерахованих підходів (комунікативний та кооперативний) відповідають 

соціально-психологічному аспекту аналізу даної проблематики, тому вони не 

будуть предметом нашого дослідження. А інші два аспекти (особистісний та 

інтелектуальний) відображають рефлексію як складний процес самоусвідомлення, 

саморегуляції та самореалізації. Саме в межах даного підходу ми будемо 

розглядати прояви рефлексивної активності, які забезпечують різні за формою та 

рівнем складності процеси аналізу власних дій: від співвіднесення форм власної 

активності з умовами та вимогами задачі, що активізує інтелектуальні ресурси 

особистості, до формування та уточнення нових образів «Я» суб’єкта, що 

потребує мобілізації особистісного потенціалу. 

Загальнопсихологічний підхід до розуміння рефлексії представлений 

декількома психологічними школами. У межах діяльнісного підходу 

(Л. С. Виготський, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн) рефлексія розглядається як 

різновид внутрішньої діяльності, спрямованої на «виявлення протиріч між 

наявними можливостями та бажаним рівнем їхнього розвитку, згідно з чим 

особистість приймає рішення про саморозвиток» [127, с. 13]. Миследіяльнісний 

підхід, представлений у роботах Г. П. Щедровицького, В. В. Давидова, 

І. М. Семенова, С. Ю. Степанова та ін., підходить до визначення рефлексії як до 

особистісного компонента мислення, функцією якого є переосмислення суб’єктом 

змісту своєї індивідуальної свідомості. У даному підході ефективність 

функціонування рефлексії залежить від рефлексивно-творчого потенціалу 

особистості, що зумовлює рівень розвитку здатності вирішувати проблеми 
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неординарним засобом. У метакогнітивній психологічній школі (Д. Дернер, 

А. В. Карпов, І. М. Скітяєва, Дж. Флейвелл, М. О. Холодна та ін.) до рефлексії 

підходять як до метаздатності, що забезпечує регулювання всієї когнітивної 

підструктури психіки. У межах акмеологічного підходу (В. Г. Асєєв, 

А. О. Деркач, В. Г. Зазикін І. С. Кон, А. С. Шаров) вивчається рефлексивний 

механізм становлення та самовизначення суб’єкта в різних життєвих обставинах 

[7]. На думку А. С. Шарова, зміст рефлексивного механізму полягає в 

«самоорганізації інтенціональної психічної активності на різних рівнях психіки 

(несвідомому та свідомому рівнях), для досягнення у процесі взаємодії людини зі 

світом певної єдності, синергізму» [575]. 

Д. О. Леонтьєв виокремив чотири тенденції до розуміння рефлексії, які 

розглядають її як процес «усвідомлення та довільного оперування в ідеальному 

плані з певними змістами свідомості» [238, с. 144]. Тобто різні теорії розглядають 

саме процесуальний аспект аналізу рефлексії, однак виокремлюють різний зміст 

свідомості, на який спрямований цей процес. Так, у роботах І. М. Семенова, 

С. Ю. Степанова та інших дослідників психології мислення процес усвідомлення 

спрямовується суб’єктом на аналіз різних аспектів ситуації. В. В. Столін 

започаткував традицію розглядати рефлексію як процес вивчення змісту власної 

свідомості («погляд у себе»). Третій аспект аналізу та розуміння пов’язує 

рефлексію з визначенням смислу власних дій, «розв’язання "задач на смисл"» 

(О. М. Леонтьєв). У четвертому підході предметом аналізу стають внутрішні 

конфлікти у смисловій сфері, які потребують критичної переоцінки цінностей 

(І. С. Кон).  

С. Ю. Степанов визначив три орієнтації у психологічних дослідженнях 

рефлексії, а саме: природно-наукову, інженерно-діяльнісну та гуманітарно-

культурологічну. У природно-науковому розумінні рефлексії втрачається її якісна 

специфіка як важливої властивості психіки, що має соціально детермінований та 

культурно опосередкований характер формування та розвитку. У даному підході 

рефлексія зводиться до механізму зворотного зв’язку. У традиціях інженерно-

діяльнісної орієнтації рефлексія розглядається як механізм «рефлексивного 

виходу» за межі вчиненого з метою визначення тих точок опори, які дозволять 
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організувати подальшу діяльність. Моделі рефлексії М. Г. Алексєєва, 

Г. П. Щедровицького, В. В. Давидова, В. О. Лефевра в більшій мірі зорієнтовані 

на «пошук та реалізацію суб'єктом рефлексії вже наявних у соціокультурному 

контексті засобів або через їхнє усвідомлення у процесі своєї діяльності» [489]. За 

межами даного підходу залишаються особистісно-смислова обумовленість 

рефлексивної активності та творчі можливості особистості, які дозволяють 

розширити актуальні можливості, вийти за рамки наявних знаннєвих засобів. У 

гуманітарно-культурологічній орієнтації рефлексія досліджується як процес 

переосмислення, усвідомлення та перетворення суб’єктом змісту своєї свідомості 

та форм власного досвіду. Долати суб’єкту суперечності, що виникають у процесі 

діяльності та спілкування, допомагає смислова сфера особистості, що 

розвивається у «процесі рефлексивного культивування людиною власної творчої 

унікальності у відповідності до конкретно-історичних запитів епохи» [489]. 

Засвоєні рефлексивні практики дозволяють суб’єкту реалізувати свої ідеали та 

цінності через акти самоконструювання, самовизначення та самоздійснення. 

Аналіз різноманітних підходів до вивчення рефлексії дозволив нам 

визначити три основні функції, які здійснюють різні форми рефлексії у процесі 

життєдіяльності особистості. Ми виокремлюємо: а) відображувальну функцію, 

спрямовану на аналіз власної діяльності, співвіднесення форм активності з 

умовами і вимогами предметної ситуації, яку здійснюють переважно 

інтелектуальні форми рефлексії, засновані на процесах самоусвідомлення та 

самопізнання; б) регулятивну функцію, спрямовану на врегулювання розумової 

активності суб’єкта та реалізацію саморегуляції власно рефлексивної активності, 

яку здійснюють здебільше метакогнітивні форми рефлексії, засновані на 

координації та оптимізації суб’єктом різних форм власної активності; 

в) перетворювальну функцію, спрямовану на здійснення самоорганізації, 

самомобілізації власного потенціалу та саморозвитку особистості, яку реалізують 

переважно особистісні форми рефлексії, сформовані на підставі самодослідження 

системи власних цінностей та смислів. 

5. Реалізація визначених функцій здійснюється різними за рівнем організації 

феноменами рефлексивної активності. Отже, важливою проблемою дослідження 
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рефлексії стає упорядкування за рівнем організації та характером функціонування 

форм рефлексивної активності та окремих феноменів. 

На сучасному етапі розвитку наукових знань існує багато підходів до 

типізації рефлексивних феноменів, що проявляється у визначенні різного числа 

їхніх форм, видів та рівнів організації. У концепціях В. І. Слободчикова, А. В. 

Карпова визначаються різні рівні рефлексивної активності, а в моделі А. Я. 

Большунова описані різні форми рефлексії, які є наслідком застосування 

суб’єктом різних рівнів рефлексивної активності. Різні види рефлексії були 

виокремлені у працях Ю. І. Лобанової (предметна та соціально-психологічна), В. 

Д. Шадрикова (особистісна та діяльнісна), А. Б. Холмогорової (контрольна, 

конструктивна, мобілізуюча та захисна), І. С. Россохіна (саногенна та патогенна), 

А. В. Карпова (когнітивна та регулятивна), І. М. Семенова, С. Ю. Степанова 

(інтелектуальна та особистісна) та ін.  

Найбільш широко типи рефлексії представлені в моделі І. М. Войтик, де під 

поняттям «рефлексія» мається на увазі форма активного переосмислення 

суб’єктом змістів індивідуальної свідомості, діяльності, спілкування. Автор 

визначає декілька типів рефлексії, кожен із яких відповідає певному предмету 

осмислення, а саме: 1) образи власного «Я» як індивідуальності, власні вчинки 

(особистісний тип рефлексії); 2) знання про об’єкти та засоби дії з ними 

(інтелектуальний тип); 3) знання відносно рольової структури та позиційної 

організації взаємодії з іншими (кооперативний тип); 4) уявлення про засоби 

планування та організації професійної діяльності (регулятивний тип); 5) цілісний 

образ «Я», смисли існування (екзістенціональний тип) [81]. 

Три рівня рефлексивного переосмислення суб’єктом власного життєвого 

шляху визначені в моделі М. В. Клементьєвої [189]. Російська дослідниця 

виокремила пояснювальний, ситуативний та життєтворчий типи рефлексії, які 

утворюють вертикальну ієрархію, функціонування якої контролюється 

механізмом структурно-рівневого руху, котрий забезпечує саморозвиток 

рефлексії як системи. Побідний підхід дозволяє розглядати рефлексію як важливу 

детермінанту процесу особистісного саморозвитку.      

У дослідженні О. В. Савченко [425] була запропонована модель рефлексивної 
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активності особистості, що поєднує три рівні функціонування. Актуалізація 

певного рівня активності пов’язана перш за все з рівнем складності проблемної 

ситуації, що долає суб’єкт у процесі виконання основної діяльності (задача, 

проблема, проблемно-конфліктна ситуація). Рівень складності проблемної 

ситуації розглядається як «об’єктивна категорія» (Г. О. Балл, І. Я. Лернер), 

оскільки залежить в більшій мірі від предмета, вимог та умов задачі, котрі 

«лежать поза суб’єкта» [33, с. 120]. На кожному рівні активності активізуються 

різні процедури, які забезпечують реалізацію усіх трьох функцій рефлексивної 

активності (відображувальної, регулятивної та перетворювальної), при певному 

домінуванні однієї з них. Так на когнітивному рівні домінуючою функцією є 

відображення інформації, на метакогнітивному рівні переважає реалізація 

регулятивної функції, на особистісному рівні складові рефлексивної активності 

забезпечують перетворення суб’єктом власної активності. 

6. Проблема поєднання різнорівневих рефлексивних утворень в єдиній 

системі виявляється в тому, що в багатьох дослідженнях описуються різні за 

рівнем організації, характером функціонування та змістом структури, які 

активізуються у процесі рефлексування. Серед них: рефлексивні здібності, 

рефлексивна установка, рефлексивна позиція, рефлексивний досвід, рефлексивна 

компетентність, рефлексивна культура та ін. 

А. В. Карпов говорить про широкий діапазон рефлексивних феноменів, що 

включає «від елементарного смутного "самовідчуття" до максимально 

розгорнутих, витончених … форм самопізнання в його повноті та якісній 

визначеності» [182, с. 19]. Дослідник пояснює цей факт тим, що рефлексія, 

функціонуючи як складний інтегративний процес, виявляється в різних формах, 

які відповідають різним рівням організації, і які співвідносяться з різними рівнями 

когнітивної ієрархії. Така відповідність структури організації рефлексивних форм 

базовим рівням когнітивної організації особистості створює умови для того, щоб, 

звертаючись до змісту власних структур, когнітивна ієрархія через рефлексію 

могла виконувати ті самі функції, які вона реалізує по відношенню до пізнання 

зовнішнього середовища.  

Г. О. Нестеренко визначила низку феноменів «Я», що відображають загальний 
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процес самоореалізаціїї особистості як єдності саморозвитку та саморегуляції, 

серед них: самоспостереження, самопізнання, самоусвідомлення, самовизначення 

(когнітивний аспект аналізу самоорганізації); самообмеження, самовповноваження, 

самопрограмування, самовдосконалення, самоактуалізація (практичний аспект); 

самореалізація, самоаналіз, самооцінка, самоконтроль, самоврядування 

(корекційний аспект) [306]. М. В. Лук’янова зробила спробу поєднати розрізнені 

рефлексивні форми в єдиній системі рефлексивної культури, до складу якої 

входять: рефлексивна компетентність, рефлексивна готовність, рефлексивно-

творчий потенціал, рефлексивна здатність [461]. О. В. Малихін та 

О. І. Герасимова інтегрували в єдиній системі такі феномени: рефлексивні 

здібності, рефлексивні вміння, рефлексивну позицію, рефлексивну 

компетентність, які підпорядковуються один одному [267]. Формування 

рефлексивної компетентності як складної системи, що об’єднує здатність та 

готовність до рефлексивної діяльності, значущий досвід рефлексування та 

постійно поновлювані знання про сутність рефлексії та рефлексивної діяльності, 

ґрунтується на розвитку відповідних здібностей і вмінь, на формуванні певної 

рефлексивної позиції. 

Систематизація різних за змістом та рівнем функціонування форм 

рефлексивної активності стає можливою за рахунок розробки 

багатокомпонентних та багаторівневих моделей системних утворень, які 

поєднують ці складові. Такими інтегративними за характером організації є 

рефлексивний досвід та рефлексивна компетентність [31], [90], [109], [266], [274], 

[321], [366-367], [393; 412; 426]. Дані феномени пов’язані структурними 

відносинами, оскільки рефлексивна компетентність входить до складу 

рефлексивного досвіду поряд з іншими утвореннями (рефлексивним потенціалом 

та процесуальними складовими досвіду) [416], [420], [423]. 

Таким чином, аналіз складних інтегративних утворень (рефлексивного 

досвіду та рефлексивної компетентності) дозволить враховувати і множинність 

функцій, що виконує рефлексія, у багаторівневому характері їхньої організації, і 

множинність феноменологічних проявів рефлексії в їхньому 

багатокомпонентному складі. Упорядкування різних феноменів рефлексії в єдину 
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систему забезпечить умови для визначення вкладу кожного з них у забезпечення 

рефлексивності як загальної здатності. Отже, проблема дослідження рефлексії 

потребує зміни домінуючої парадигми дослідження (перехід від когнітивно-

аналітичної до когнітивно-синтетичної), впровадження новітніх досягнень 

постнекласичної парадигми, яка розглядає особистість як активного творця 

власного життя, здатного до самодетермінації, саморозвитку та самоорганізації.  

 

1.3. Методологічні основи дослідження рефлексивної компетентності 

особистості 

Методологічний простір, на думку В. В. Рибалки, забезпечує орієнтування та 

рух думки дослідника за «вертикаллю» та «горизонталлю». Вертикально 

зорієнтовані щаблі спрямовують думку дослідника від онтології конкретної 

людини до філософських категорій, світоглядних проблем. Це дозволяє 

досліднику здійснювати послідовне сходження від конкретного до абстрактного 

та у зворотному напрямі. Горизонтальний вимір надає можливість вченим 

зорієнтуватися в певних принципах, підходах, моделях, існуючих у межах одного 

рівня [375].  

Більшість дослідників визначають у структурі методології чотири рівня 

організації: 1) філософську методологію, 2) загальнонаукові принципи та форми 

дослідження; 3) конкретно-наукову методологію; 4) методики та техніки 

дослідження [590]. Керуючись даною схемою систематизації методологічних 

принципів, ми виокремили основні методологічні засади, на які спиралися при 

розробці моделі рефлексивної компетентності, при організації та проведенні 

дослідження, інтерпретації отриманих емпіричних закономірностей (див. табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Методологічні основи дослідження компетентності особистості 

Рівні  аналізу 
Методологічний 

інструментарій 
Основні положення 

1. Рівень 

філософської 

методології 

Філософська 

теорія 

взаємозв’язків 

та розвитку 

(діалектика) 

Дослідження психічних явищ як систем, елементи яких 

знаходяться у складних взаємозв’язках та відносинах у 

процесі безперервного розвитку. Процес розвитку 

супроводжується структуролізацією, упорядкуванням 

одиниць у межах цілісності, ускладненням внутрішньої 

структури, урізноманітненням форм проявів. 
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Продовження табл. 1.2 

 
Постнекласична 

парадигма 

Компетентність вивчається як динамічна цілісність, що 

формується та розвивається в системі індивідуального 

досвіду особистості, забезпечує його осмислення, 

інтерпретацію та реінтерпретацію; розглядається як 

побічний продукт активності особистості. 

2. Рівень 

загально-

наукової 

методології 

Системний 

підхід 

Вивчення компетентності як сукупності 

взаємопов’язаних елементів (мікроструктурний та 

мікродинамічні підходи) та як компонента системи більш 

високого рівня організації, що взаємодіє з іншими 

складовими (макроструктурний, макродинамічний 

підходи). 

Системно-

організаційний 

підхід 

Компетентність досліджується як система, якій властиві 

відкритість, динамічність, ієрархічний принцип 

організації, здатність до самоорганізації. 

Синергетична 

концепція 

самоорганізації 

системи 

Розгляд компетентності як системи, безперервний процес 

розвитку якої забезпечується станом нестабільної 

рівноваги внутрішніх (стимулювальних, стримувальних 

та стабілізуючих) сил, а нелінійні процеси розвитку 

забезпечують формування різних її форм за рахунок 

поєднання елементів у різний спосіб.  

3. Рівень 

конкретно-

наукової 

методології 

Діяльнісний 

підхід 

Трактування компетентності як системи, що формується, 

розвивається та виявляється у процесі діяльності через 

постановку та розв’язування певних задач.  

Когнітивний 

підхід 

Компетентність – складне, інтегративне утворення, що 

забезпечує продуктивне вирішення проблем за рахунок 

побудови відповідної репрезентації задачі й мобілізації 

когнітивних ресурсів. 

Процесуально-

динамічний 

підхід 

Компетентність – утворення відкритої цілісності 

(особистості), що перебуває у процесі безперервного 

розвитку, спрямованого на ускладнення рівня організації, 

поширення потенціалу можливостей. Розвиток 

компетентності відбувається через зняття суперечностей 

між стимулювальними, стримувальними та 

стабілізуючими внутрішніми силами. 

4. Рівень 

методики і 

техніки 

дослідження 

Теоретичні 

методи 

Дедуктивний та індуктивний методи, моделювання, 

узагальнення, систематизація. 

Емпіричні 

методи 

Стандартизована анкета, психодіагностичні методики 

(тести та опитувальники), процедури суб’єктивного 

шкалування (метод абсолютних оцінок), методи змістово-

смислового аналізу функцій мовленнєвих висловлювань у 

процесі дискурсивного розв’язання задач та аналізу 

автонаративів.  

Методи 

математичної 

обробки даних 

Методи кількісного опису даних (первинна статистика, 

перевірка на нормальний характер розподілу даних). 

Методи статистичного виводу (t-критерій Стьюдента для 

незалежних і залежних вимірів, однофакторний та 

двофакторний дисперсійні аналізи, кореляційний аналіз). 

Процедури багатомірного моделювання даних 

(факторний, кластерний, множинний регресійний аналіз). 
Інтерпретаційні 

методи 
Генетичний, структурний та функціональний підходи. 
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1. Рівень філософської методології представлений у нашому дослідженні 

філософською теорією взаємозв’язків та розвитку (діалектикою) та 

постнекласичною парадигмою дослідження. 

Філософська теорія взаємозв’язків та розвитку (діалектика) сформувала 

теоретичний спосіб мислення та практичної дії, заснований на визнанні 

об'єктивного існування взаємозв'язків між об’єктами єдиної системи 

(«взаємозумовленості речей і явищ, розділених у їхньому буттєвому існуванні 

просторовими і часовими межами» [326]) та розвитку цілісності у процесі її 

існування, джерелом якого виступають суперечності. Принциповими для 

діалектичного розгляду є положення: «все взаємопов'язано», «єдність 

багатоманітного», «все розвивається», «все пізнається через суперечність» [326], 

«суперечність єдності частини та цілого, форми та змісту, сутності та явища» [10].   

Розгляд об’єктів як складних систем, структура яких поєднує більш прості 

складові елементи, ставить питання про аналіз взаємозв’язків та відносин між 

цими елементами, дослідження властивостей об’єктів як таких, що обумовлені 

характером їхньої внутрішньої організації. Внутрішні та зовнішні взаємозв’язки 

між об’єктами та явищами характеризуються наступними рисами: 

1) об’єктивність існування (незалежність від свідомості суб’єкта, що пізнає); 

2) універсальність (проявляються на всіх рівнях та ступенях); 3) багатогранність 

(«невичерпна сітка» відносин між явищами і процесами матеріального та 

духовного світу); 4) різноманітність форм прояву за характером, ступенем 

глибини та рівнем складності [347].  

У межах даної теорії сформовані традиції розглядати розвиток як поступовий 

прогресуючий рух у певному напрямі, який супроводжується структуролізацією, 

упорядкуванням одиниць у межах цілісності, ускладненням внутрішньої 

структури, урізноманітненням форм проявів [159]. Не виключаються із розгляду і 

негативні форми розвитку (регресуючі): «деградація, руйнування, розпад об'єкта, 

який завершується його загибеллю, зникненням» [326]. Основними 

характеристиками процесу розвитку вважаються наступні: 1) наявність не лише 

кількісних, а й якісних змін, пов’язаних зі структурною перебудовою системи; 

2) спрямованість процесу змін, що проходить певні етапи, специфічні для системи 
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ступені; 3) незворотність характеру процесу розвитку; 4) перевага внутрішніх 

джерел розвитку над зовнішніми факторами, що виявляється у процесі 

саморозвитку системи [347].  

Отже, використання принципів та законів діалектики дозволяє нам 

розглядати компетентність та досвід як системи, елементи яких знаходяться у 

складних взаємозв’язках та відносинах, розвиток одного з елементів призводить 

до переформатування структури, що створює умови, сприятливі для розвитку 

інших її складових та всієї системи як цілісності. У процесі розвитку збільшується 

роль внутрішніх факторів у активуванні структурних перетворень, формуванні 

більш високих рівнів організації цілісності.    

Постнекласична парадигма сформувалась у середині двадцятого століття 

як наслідок четвертої глобальної наукової революції, у ході якої змінився сам 

характер добування, зберігання та використання наукових знань внаслідок 

глобальної комп’ютеризації, створення єдиного інформаційного простору [490]. 

На перший план почали висуватися міждисциплінарні дослідження, які 

намагаються усунути жорсткі межі між різними картинами реальності, 

побудувати загальнонауковий образ всесвіту, а також проблемно-орієнтовані 

форми дослідницької діяльності, які активно залучають до нормативної 

методології закони та положення економічних та соціально-політичних дисциплін 

[210]. Постнекласична парадигма з’явилась як альтернатива тотальності та 

уніфікації жорсткого детермінізму та нормативності, пропонуючи дослідникам 

зосередити увагу на мінливих процесах, поліваріативних сценаріях розвитку 

подій, на індивідуально-неповторних, унікальних проявах психічного. Нова 

парадигма поставила питання розробки таких методологічних основ та процедур 

дослідження, які б враховували загальнонаукову установку на 

«багатоваріативність перебігу подій, принципову відкритість майбутнього, 

споконвічну неврівноваженість онтологічних структур, хаосомність і 

стохастичність» [501, с. 266], залишивши при цьому вимоги до «системної 

зв'язності знань, ясності і методологічної прозорості вихідних принципів і 

посилок, послідовності і аргументованості наукового дискурсу» [561, с. 89]. У 

традиціях некласичної психології, на думку Е. Л. Носенко, є домінування 
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ідеографічного підходу до вивчення індивідуального внутрішнього світу людини, 

а також перехід до дослідження психічних особливостей та детермінантів 

розвитку здорової особистості, яка відрізняється «високим адаптаційним 

потенціалом до умов життя» [312, с. 14]. 

Особистість у постнекласичному підході розглядається як активний 

самодетермінований суб’єкт, включений у різні соціально-історичні та культурні 

контексти, як людина, що «укорінена у світі культури, з яким вона взаємодіє і за 

допомогою якого вона себе творить» [558, с. 4]. Визначимо основні 

характеристики особистості в новій постнекласичній методології: 1) індивід – 

основна методологічна одиниця [501]; 2) пріоритетна задача – виявлення 

можливостей досягнення особистістю рівня автентичного буття [501]; 

3) контекстуальність – атрибутивна характеристика особистості («занурюючись у 

нові й нові контексти, особистість стає поліфонічною, здатною не лише 

вслухатися в різні «голоси» життя, а й повноцінно відповідати, продукувати їх» 

[508]); 4) життєвий світ особистості є «взаємопроекціями» її зовнішнього та 

внутрішнього світів, «що має простір значущих стосунків і час самотворення» 

[508]; 5) за формою існування особистість – дискурсний суб’єкт, який «живе в 

просторі мовних практик, тобто фактично становить місце зустрічі різних 

дискурсів», може виразити себе в текстах [559]; 6) смисловий простір забезпечує 

цілісність, сталість та автономність особистості, формування «Я-потенційне» 

[559]; 7) особистість – рефлексивна істота («рефлексивний проект»), що 

тлумачить й усвідомлює здобутий досвід, презентує себе [379], [508]. 

Досвід особистості формується через означування реальності, «заміщення її 

певними культурно заданими схемами», на підставі яких розгортаються 

мисленнєві процеси аналізу інформації, осмислення її змісту, упорядковування її 

у структурах досвіду [558]. Досвід розглядається як внутрішній простір, 

розгортання якого визначає характер взаємодії особистості з об’єктами 

внутрішнього і зовнішнього середовища. Саме дискурсивне бачення дійсності, на 

думку В. О. Васютинського, «дає суб’єктові змогу більш чи менш несуперечливо 

поєднувати вияви зовнішнього і внутрішнього буття, характеристики 

безпосереднього та опосередкованого її відображення» [66, с. 110]. 
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Процес розвитку системи в постнекласичній парадигмі розглядається як 

невизначений процес, який має декілька траєкторій, рух за якими визначається 

випадковим збігом різних за значущістю факторів. Не виключені спонтанні 

перестрибування системи з однієї траєкторії розвитку на іншу, що пов’язано з 

втратою «системної пам’яті», перебуванням системи в такому стані, коли не 

минуле, а майбутнє починає детермінувати її поводження. У межах даної 

методології починають враховуватися побічні продукти діяльності, які 

формуються разом з основним продуктом, але саме вони визначають рівень 

сензитивності, чутливості особистості до слабких зовнішніх впливів, до 

«ненавмисних, випадкових, стихійно виниклих результатів минулої діяльності» 

[21, с. 47], які транспортуються в нові умови.  

Отже, постнекласична парадигма формує підґрунтя для вивчення 

компетентності як динамічної цілісності, що формується та розвивається в 

системі індивідуального досвіду особистості, забезпечує його осмислення, 

інтерпретацію та реінтерпретацію через співвідношення «Я-актуалізоване» та «Я-

потенційне», визначення нових смислових контекстів, формування нових проектів 

та опробування нових стратегій. Компетентність можна розглядати як побічний 

продукт активності суб’єкта, що формується у процесі подолання проблемних 

ситуацій, які постають перед ним. Компетентність є важливою внутрішньою 

умовою розвитку системи досвіду особистості.   

2. На рівні загальнонаукових принципів і форм дослідження ми 

застосували системний, системно-організаційний підходи та положення 

синегретичної концепції самоорганізації систем. 

Системний підхід розглядає системність як атрибутивну властивість матерії, 

що характеризує примат організованості над хаотичними змінами у просторово-

часових масштабах. Під системою ми розуміємо «повний, цілісний набір 

елементів (компонентів), взаємозалежних і взаємодіючих між собою так, щоб 

могла реалізуватися функція системи» [378]. В. Г. Афанасьєв визначив систему як 

«... сукупність об'єктів, взаємодія яких викликає появу нових інтегративних 

якостей, не властивих окремо взятим компонентам, що складають систему» [28, 

с. 99]. 
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Розгляд певного об’єкта як системи згідно з загальною теорією систем 

передбачає дотримання наступних принципів: 1) у системі можна визначити 

окремі елементи та зв’язки між ними (структурність); 2) сукупність функцій, що 

виконує система та її компоненти, спрямована на досягнення певної цілі 

(функціональність); 3) при взаємодії з середовищем система проявляється як 

нерозчленована цілісність (макроскопічний підхід); 4) систему можна розглядати 

як сукупність взаємопов’язаних елементів (мікроскопічний підхід); 5) система 

може бути представлена як сукупність підсистем різних рівнів, які утворюють 

ієрархію, нижчим рівнем якої є елементи (ієрархічний принцип); 6) системний 

об’єкт існує як динамічний об’єкт, який характеризується послідовністю його 

станів у часі (процесуальність). 

Основними ознаками будь-якої системи є гетерогенність складу, наявність 

головної цілі для усіх елементів (системотвірного фактора), цілісність та відносна 

самостійність функціонування, структурність та наявність механізму управління 

окремими елементами. Будь-яка система може виступати як надсистема для 

систем більш низького порядку та як підсистема для систем більш високого 

порядку. Головною задачею вивчення об’єкта на макрорівні є визначення цільової 

функції системи, мети та умов її функціонування. На мікрорівні фокус уваги 

зміщується на внутрішні характеристики системи, на характер взаємодії елементів 

між собою [141]. 

Діалектичне поєднання принципів структурності та динамічності існування 

системи на підставі принципу функціональності показує залежність процесу 

зняття актуальних суперечностей від конструкції системи та особливостей її 

функціонування та розвитку [455]. Використання основних принципів системного 

підходу дозволяє нам розглядати компетентність особистості як інтегративну 

систему, що об’єднує низку елементів, які утворюють між собою різнорівневі та 

внутрішньорівневі зв’язки, поєднуючись у різні компоненти задля виконання 

певних функцій, а також як складову більш широкої системи, у якій вона виконує 

специфічні функції.  

Системно-організаційний підхід розглядає системи на такому рівні 

розвитку, який характеризується упорядкованістю, цілісністю та ефективністю. 
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Перехід від категорії «системи» до категорії «організація» дозволяє висвітити 

праксеологічний аспект існування системи, оскільки дозволяє поставити питання 

про ефективність того чи іншого утворення у вирішенні актуальних 

суперечностей. Саме при розгляді системи як організації фокус уваги дослідників 

зміщується на аналіз характеру впорядкованості системи, доцільності та 

оптимальності взаємодії компонентів у досягненні визначеної мети. 

Організація – «це фокусуюче зосередження дій системи на вирішенні 

актуальних суперечностей, що досягається за рахунок функціональної 

додатковості елементів даної системи» [75, с. 87]. Дане визначення вказує на 

статичний та динамічний аспекти розгляду організації, характеризує її як 

сукупність певних властивостей системи, що породжують її функціональність, та 

як процес, що формує дані властивості. Можна вважати систему організацією, 

коли їй притаманні наступні властивості: відкритість, динамічність, ієрархічність, 

самоорганізація (саморегуляція та саморозвиток) [44], [75], [171], [455].  

Поняття «організація» тісно пов'язане і з поняттям «рівнів». В організації 

завжди постулюються як мінімум два рівні змісту: рівень окремих елементів та 

рівень системи як цілого. Але часто організації включають більш численні ряди 

рівнів, які є внутрішніми для даної системи. «Оскільки в лініях прогресивного 

розвитку переходи до більш високих рівнів відбуваються не шляхом знищення 

колишніх об'єктів, а за допомогою їхнього об'єднання, інтеграції з подальшим 

«диференціюванням» і видозміною цих об'єктів (принципи надбудов і зняття), у 

таких лініях число внутрішніх структурних рівнів неухильно збільшується, 

системи стають все більш багатоярусними, "багаторівневими"» [68, с. 142].  

Самоорганізація є однією з форм саморуху матерії, який відбувається в двох 

формах: самозмінювання та саморозвиток. Вихідним пунктом самоорганізації є 

«поле взаємодії між елементами, де утворюються загальні й окремі поля напруги, 

нерівномірність яких і створює внутрішні (для системи нового структурного 

рівня) стимули і (або) рушійні сили формативних змін» [68, с. 149]. Рівень 

організації системи залежить від рівня організації її компонентів, а також від 

ступеня сформованості централізованого управління.  

Таким чином, ґрунтуючись на положенні системно-організаційного підходу, 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


58 

ми будемо розглядати компетентність як систему, яка у процесі свого розвитку 

досягає такого рівня сформованості, який дозволяє їй функціонувати як відкрита 

динамічна система, що має ієрархічний принцип внутрішньої організації та 

здатність до перетворення власних програм функціонування та розвитку.  

Синергетична концепція самоорганізації системи зосереджує увагу на 

аналізі процесу системоутворення. «Ми називаємо систему такою, що 

самоорганізується, – пише Г. Хакен, – якщо вона без специфічного впливу ззовні 

знаходить якусь просторову, часову і функціональну структуру» [540, с. 28]. 

К. Левін неодноразово підкреслював, що навіть тоді, коли система перебуває у 

стані рівноваги, вона характеризується високим рівнем внутрішнього напруження 

між різноспрямованими силами. Для змін особливостей свого функціонування та 

для подальшого свого розвитку система повинна перебувати у стані хиткої 

рівноваги. Зрушення в характері організації системи пов’язані зі змінами у 

співвідношенні стимулювальних і стримувальних факторів [382].  

Біфуркаційний механізм розглядається як основний механізм розвитку 

системи, здатної до самоорганізації. Переходячи зі стану рівноваги до стану 

хиткого балансу система досягає певного порога стійкості, за яким для системи 

відкривається кілька можливих варіантів розвитку. Момент досягнення порогу 

стійкості називається точкою біфуркації. У точці біфуркації відбувається різка 

зміна і характеру організації системи, і особливостей її функціонування. Отже, 

«лише системи, далекі від рівноваги, системи у станах нестійкості, здатні 

спонтанно організовувати себе і розвиватися» [192]. Біфуркаційний процес 

забезпечує зростання різноманітності організаційних форм. «Головним змістом 

точки біфуркації є розширення спектра можливостей діяти, які може розкрити для 

себе суб'єкт, максимізація потенційних смислів, які може нести в собі ситуація, і 

самовизначення по відношенню до них» [280]. На етапах поступового зростання 

система є, за принципами синергетичного підходу, відносно замкненою, на етапі 

біфуркації – відкритою для появи нових можливостей.     

У роботах С. П. Курдюмова, К. М. Князєвої, К. Лоренца, Г. Ніколиса, 

І. Пригожина, І. Стенгерса, Г. Хакена та ін. були сформульовані та отримали 

розвиток основні положення синергетичної концепції. Визначимо ті положення, 
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на які ми спиралися під час розробки власної моделі: 1) об’єктом дослідження є 

відкрита система (здатна до здійснення безперервного обміну енергією та 

інформацією з середовищем та перерозподілу ресурсів між своїми 

підструктурами), що перебуває у стані нестійкої рівноваги; 2) кожна система існує 

в певному середовище; 3) система знаходиться під впливом процесів організації 

та самоорганізації, які спрямовані на зменшення хаосу за рахунок упорядкування 

характеру поведінки системи та встановлення відносин підпорядкування між 

окремими елементами системи; 4) система та її складові є динамічними 

утвореннями, що перебувають у процесі становлення, взаємодії, взаємосприяння 

та навіть регресування; 5) на спрямованість процесів самоорганізації впливає стан 

середовища, однак у більшій мірі дані перетворення детерміновані дією 

внутрішніх факторів; 6) нестійкій стан системи може мати відносно сталий 

напрям прогресивного або регресивного зростання, а може характеризуватися 

коливаннями між еволюційними та деградаційними тенденціями [256]. 

Отже, ми розглядали компетентність як систему, що має відкритий та 

нестабільний стан, а нелінійні процеси розвитку забезпечують формування 

різноманітних її форм за рахунок поєднання елементів у різний спосіб. 

Формуючись, система перебуває на різних фазах свого розвитку, які 

характеризуються різним характером внутрішньої організації. Безперервний 

процес розвитку забезпечується станом нестабільної рівноваги внутрішніх 

(стимулювальних, стримувальних та стабілізуючих процес розвитку) сил системи. 

Вивчення зовнішніх та внутрішніх чинників формування та розвитку певної 

системної властивості, на думку С. Б. Кузікової, надає інформацію і про 

потенційні можливості розвитку усієї системи особистості, оскільки ці 

властивості впливають на елементи нижчого рівня, «диригують» їхнє 

функціонуванням [222]. 

3. На рівні конкретно-наукової методології нами були застосовані 

принципи діяльнісного, когнітивного та процесуально-динамічного підходів. На 

даному рівні методології системний підхід конкретизується в діяльнісному 

принципі формування та розвитку психічних явищ. Центральним положенням 

діяльнісного підходу в психології є принцип єдності психіки (свідомості як її 
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найвищого рівня) та діяльності, сформульований С. Л. Рубінштейном. Ідею, що 

психічні утворення формуються, розвиваються та проявляються в діяльності, 

продовжив відомий радянський психолог О. М. Леонтьєв. Дослідник довів, що 

процес розвитку психіки людини був детермінований запитами реального життя, 

які постійно ускладнювалися, вимагаючи від людини все більш розвинутих 

засобів відображення та реагування. В експериментальних дослідженнях школи 

П. Я. Гальперіна основним критерієм визначення діяльності стала вважатися 

задача, яку ставив перед собою суб’єкт. Для розв’язання задачі психічні 

утворення особистості формують динамічну систему, в якій всі вони «пов'язані 

таким чином, що тільки вся ця система елементів у певних зв'язках і відносинах 

надає можливість вирішити завдання і реалізовувати діяльність» [499, с. 159].  

Саме в межах діяльнісного підходу чітко визначилися зовнішній та 

внутрішній плани активності особистості. Внутрішня діяльність, однією з форм 

якої є рефлексія, визначається вторинною, оскільки формується у процесі 

інтеріоризації зовнішньої предметної діяльності внаслідок вибудовування 

внутрішнього плану свідомості (О. М. Леонтьєв). «Внутрішня діяльність у процесі 

свого формування набуває таких засобів, які дозволяють суб'єкту вирішувати 

завдання, нездійсненні в плані зовнішньої діяльності і навпаки» [160, с. 82]. 

У працях О. Г. Асмолова, П. Я. Гальперіна, Л. С. Виготського, 

О. М. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна, Н. Ф. Тализіної та ін. радянських психологів 

були визначені принцип активності, як опозиція реактивності, та принцип 

неадаптивної природи предметної діяльності, як опозиція принципу адаптивності 

[24]. Згідно з принципом активності, задача, яку ставить перед собою суб’єкт, є 

важливим чинником, який разом із предметом діяльності визначає характер 

активності особистості. Окрім того, активність є необхідним моментом 

саморозвитку людини. Так, механізм надситуативної активності зламує ті 

механізми, що підтримують стійкий характер виконання діяльності, «виводить 

особистість на нові рівні розв’язування життєвих задач» [26, с. 237]. Створення у 

процесі набуття досвіду більш досконалих засобів регулювання своєї взаємодії з 

оточенням стає, на думку Г. С. Костюка, умовою зняття суперечностей між 

тенденціями до інертності, стабільності та змін, саморуху [214]. Як зазначив 
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Я. О. Гошовський, саморух є здатністю ососбистості здійснювати самовиховання 

та самоактуалізацію за рахунок «залучення системи засобів самопізнання, 

самоінформування, самооцінки, самоакцептації, самопрограмування, … 

самовпливу, самоконтролю» [96]. 

Діяльнісний підхід розглядає діяльність як важливий засіб та умову розвитку 

особистості. Саме в діяльності особистість проявляє себе як суб’єкт свого 

розвитку, організації повноцінної життєдіяльності. У діяльності розкривається 

потенціал особистості: приховані латентні можливості, переходячи в актуальні 

стани, забезпечують досягнення певного результату. Таким чином, на підставі 

діяльнісного підходу ми розглядаємо компетентність як інтегративну систему, що 

формується, розвивається та виявляється у процесі діяльності через постановку та 

розв’язування певних задач. У ході діяльності створюються як прямі, так і побічні 

продукти. Знання, вміння, навички, відпрацьовані алгоритми дій, здобуті в 

діяльності, засвоюються суб’єктом, за рахунок чого поширюється індивідуальний 

досвід особистості. Постановка суб’єктом більш складних задач створює 

внутрішні умови, необхідні для розвитку змістових та операційних аспектів 

особистості. Усвідомлюючи протиріччя між власними прагненнями та 

досягнутим рівнем оволодіння засобів, необхідних для їхнього досягнення, 

суб’єкт починає ставитися до власних якостей як до об’єктів свого впливу.  

Сучасний когнітивний підхід є міждисциплінарним науковим напрямом, що 

об'єднує філософію (теорія пізнання), когнітивну психологію, нейрофізіологію, 

лінгвістику, теорію штучного інтелекту та ін. Основним положенням, що поєднує 

дані дисципліни є ідея про подвоєння реальності, стверджування наявності 

внутрішнього світу (світу значень, інтерпретацій, моделей та репрезентацій), 

особливості організації якого визначають характер сприйняття реальних подій та 

явищ [301]. «Люди живуть у дуальному світі – зовнішньому, фізичному світі, та 

внутрішньому світі, який відображає зовнішній світ у такому вигляді, як він 

трансформується та перетворюється душею (mind)» [466, с. 103]. Сприйняття 

світу в більшій мірі визначається не зовнішніми стимулами, а характером 

сформованості ментальних структур, які надають пізнавальним процесам 

суб’єктивну упередженість.  
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Когнітивна психологія пропонує дедуктивний шлях пізнання, заснований на 

перевірці первинно визначених припущень, сформованих моделей психічних 

явищ. Впровадження у практику досліджень процедур мікроструктурного та 

мікродинамічного аналізів когнітивних процесів, які дозволили в невеликому 

інтервалі часу визначити етапи перетворення інформації та навіть просте явище 

представити як систему функціонуючих елементів, підвищило роль 

концептуальних моделей [624]. Сформовані на підставі аналізу досліджуваного 

явища, моделі перевіряються в низці емпіричних досліджень із використанням 

методу конвергуючих процедур [162].  

Сформулюємо основні положення когнітивного підходу, на які ми будемо 

спиратися при побудові концептуальної моделі, організації емпіричного 

дослідження для її перевірки. Загальна теза, що поведінка людини у складних 

ситуаціях визначається особливостями сформованості її інтелектуальних процесів 

та функцій, може бути конкретизована в наступних положеннях: 1) процес 

розв’язання задачі може бути представлений як безперервний процес аналізу та 

перетворення інформації [475]; 2) продуктивність інтелектуальної активності 

суб’єкта залежить від сформованості його когнітивних ресурсів (операцій, 

структур, стратегій) [128]; 3) ментальні структури є своєрідними механізмами, які 

надають можливість надходженню та перетворенню інформації, регулюванню 

процесів її обробки та вибірковості інтелектуального відображення [545]; 

4) продуктивність розумової діяльності визначається рівнем когнітивної 

складності ментального простору («суб’єктивного діапазону відображення, у 

межах якого можливі різні мисленнєві трансформації» [148, с. 35]), який залежить 

від рівня диференційованості та інтегрованості його компонентів, від характеру 

їхнього співвідношення; 5) когніція є поєднанням знання (як форми відображення 

зовнішніх об’єктів) та переживання (безпосереднього відображення суб'єктом 

своїх власних станів); 6) пізнавальні процеси включають усвідомлені та 

неусвідомлені складові («здатність до неусвідомленого засвоєння процедур та 

структур знань, як і неусвідомлена здатність до усвідомлення, все частіше 

розглядаються як важливіші властивості когнітивної системи» [6, с. 101]); 

7) механізми інтерпретації інформації визначають характер сприйняття 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


63 

інформації, обрання засобів поведінки; 8) залежність характеру та рівня 

сформованості інтерпретаційних механізмів від мовленнєвих здібностей суб’єкта; 

9) у процесі когнітивного розвитку ускладнюються структурні та операційні 

складові інтелектуальної активності, поширюється метакогнітивний досвід 

особистості (система ментальних структур, що відповідають за саморегуляцію 

процесу переробки інформації).  

Застосування методологічних положень та принципів когнітивного підходу 

дозволяє нам аналізувати компетентність як складне, інтегративне утворення, що 

забезпечує продуктивне вирішення проблем за рахунок побудови відповідної 

репрезентації задачі та мобілізації необхідних когнітивних ресурсів. Ми 

розглядаємо індивідуальний досвід особистості як динамічну систему, яка 

розгортає внутрішній простір, у межах якого суб’єкт шукає вирішення проблем. 

Рівень метакогніцій відповідає певною мірою нашим уявленням про особливості 

реалізації рефлексивності як здатності до контролю та регулювання когнітивної 

активності суб’єкта.  

Постнекласична парадигма на рівні конкретно-наукової методології 

конкретизується у процесуально-динамічному підході дослідження 

особистості, який доповнює системно-структурний напрям її вивчення. У 

традиціях даного підходу, сформованого у працях радянських (Б. Г. Ананьєва, 

Г. С. Костюка, О. М. Леонтьєва, В. С. Мерліна, В. М. Мясіщева, С.Л. Рубінштейна 

та ін.), російських (К. О. Абульханової-Славської, О. Г. Асмолова, 

Л. І. Анциферової, О. В. Лібіна, В. А. Петровського та ін.) та українських 

(В. В. Клименка, С. Б. Кузікової, С. Д. Максименка, Т. М. Титаренко, 

М. Л. Смульсон та ін.) дослідників, особистісні властивості та утворення 

розглядаються в динаміці їхнього формування, акцентуючи увагу на «рушійних 

силах» та регуляторах процесів розвитку та саморозвитку особистості. У межах 

даного підходу поєднуються уявлення про функціонально-динамічні особливості 

реалізації особистістю свого потенціалу та програм розвитку в умовах реальної 

взаємодії зі світом, а також генетичні концепції її розвитку впродовж життя. 

Основним предметом процесуально-динамічного підходу є визначення механізмів 

формування, розвитку та самоздійснення особистості. Під механізмами 
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розуміються функціональні способи перетворення психічної організації 

особистості, що закріпилися в її структурах, «в результаті чого з'являються різні 

психологічні новоутворення, підвищується або знижується рівень організованості 

особистісної системи, змінюється режим її функціонування» [21, с. 26]. 

Механізми, на думку С. Д. Максименка, формуються на підставі задатків та 

здібностей особистості за схемою: «становлення – зміни – рух – розвиток – 

творчість» [259, с. 9]. У межах даного підходу робиться акцент на цілісності 

особистості, на її здатності до саморозвитку, самовизначення і саморегулювання.  

Виокремимо ті положення, на які ми будемо спиратися, досліджуючи 

розвиток певних особистісних утворень: 1) розвиток окремих утворень залежить 

від характеру загального розвитку особистості як цілісності; 2) розвиток 

пов'язаний із якісними перетвореннями, з підвищенням рівня організації системи, 

«зі зростанням здатності здійснювати себе в більш складній системі життєвих 

відносин і сприймати по-новому світ: більш структурованим, інтегрованим і 

змістовим» [21, с. 47]; 3) процес розвитку супроводжується переживаннями 

психологічних втрат, що вимагає від особистості високого рівня психічної 

активності для подолання дистресів; 4) психічна активність – умова формування 

новоутворень, змін та перетворень, механізм збереження самототожності 

особистості, субстанціональна основа розвитку; 5) важливою умовою 

поступового розвитку особистості є розвиненість рефлексивної здатності, 

формування рефлексивного ставлення до себе; 6) розвиток особистості 

відбувається у проблемних, особистісно-значущих формах діяльності; 7) у 

процесі оволодіння певною діяльністю відбувається розвиток не лише 

актуальних, необхідних для даної діяльності здібностей, а й поширюється сфера її 

потенційних можливостей; 8) вивчення процесуальності психічного життя 

особистості відбувається в системі реальних взаємодій людини зі світом; 

9) предметом аналізу стають індивідуальні засоби (стратегії) вирішення 

суперечностей між стабілізуючими та стимулювальними внутрішніми 

тенденціями. Так, Л. І. Анциферова вказувала, що для того, щоб особистість 

зберегла стабільними значущі для неї властивості (життєві цілі, принципи, 

цінності, певні моральні якості), вона повинна швидко змінювати свою поведінку, 
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адаптуючись до швидкоплинності соціальної реальності [21]. Отже, процес 

розвитку вимагає від особистості змінюватися для збереження своєї стабільності.    

Ґрунтуючись на положеннях процесуально-динамічного особистісного 

підходу, ми розглядаємо особистість як динамічну, відкриту системну цілісність, 

що розвиває свої актуальні та потенційні можливості в значущих формах 

діяльності через зняття суперечностей, які виникають між її когнітивними, 

операційними, мотиваційними та поведінковими складовими. Здатність 

особистості до розвитку суттєво залежить від її спроможності зберігати та 

акумулювати у структурах досвіду позитивні досягнення свого розвитку, 

мобілізовувати власний потенціал, необхідний для вирішення проблеми, 

конструювати нові форми поведінки. Компетентність як інтегративне особистісне 

утворення перебуває у процесі безперервного розвитку, спрямованого на 

ускладнення рівня організації, досягнення оптимального рівня функціонування, 

поширення потенціалу можливостей. 

Поєднання принципів та положень діяльнісного, когнітивного та 

процесуально-динамічного особистісного підходів створює умови для переходу 

від аналітичної до когнітивно-синтетичної парадигми, яка сприяє розгляду 

компетентності у відкритій системі індивідуального досвіду особистості, що 

постійно оновлюється у процесі оволодіння та виконання особистістю різних 

форм діяльності. Компетентність буде розглядатися як набір спеціальних 

особистісних утворень, які забезпечують продуктивність вирішення певних 

проблем за рахунок мобілізації необхідних ресурсів, організації форм активності 

на підставі сформованих стратегій та алгоритмів, що виправдали себе в минулому 

досвіді, та конструювання нових форм поведінки.   

4. Рівень методики і техніки дослідження припускає використання 

такого набору методів, які дозволять систематизувати матеріал із теми 

дослідження, сформувати концептуальну модель компетентності особистості 

(теоретичні методи), визначитися зі стратегією та планом проведення 

дослідження, отримати достовірний емпіричний матеріал (організаційні та 

емпіричні методи), провести його первинну обробку та перевірити визначені 

припущення (методи математично-статистичної обробки даних), сформулювати 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


66 

емпіричні закономірності та прогнози (інтерпретаційні методи). 

Теоретичні методи, згідно з класифікацією В. М. Дружиніна, забезпечують 

взаємодію суб’єкта з мисленнєвою моделлю досліджуваного об’єкта. До даної 

групи дослідник відніс наступні прийоми: 1) дедуктивний, у ході якого певні 

абстрактні ідеї та уявлення конкретизуються в знаково-символічній або 

просторово-схематичній формі, окреслюючись у певному законі або концепції; 

2) індуктивний, який забезпечує узагальнення емпіричних фактів та визначення 

стійких відносин між різними об’єктами реальності у формі класифікацій, 

індуктивних гіпотез, емпіричних закономірностей; 3) моделювання як 

опосередковане практичне і теоретичне дослідження об'єкта, при якому 

безпосередньо вивчається допоміжна ідеальна або природна система, що 

знаходиться в деякій об'єктивній відповідності стосовно об'єкта пізнання [262]. 

Метод моделювання ґрунтується на положенні, що аналог (модель) може 

відтворювати властивості психічної реальності у спрощеній формі [210]. На 

підставі абстрагування та ідеалізації формується ідеальна модель, представлена у 

свідомості дослідника, яка дозволяє отримувати інформацію про особливості 

організації та функціонування самого об’єкта дослідження.  

Емпіричні методи дослідження є засобом організації та здійснення реальної 

зовнішньої взаємодії суб’єкта з об’єктом дослідження [130]. Група методів збору 

первинних даних конкретизується окремими методиками як засобами 

(«техніками») операціоналізації та фіксації психологічних показників. У нашому 

дослідженні поєднувалися засоби об’єктивного (заснованого на фіксації 

результативності діяльності суб’єкта [60]) та суб’єктивного (підставою якого є 

самоописи та самооцінювання суб’єктом власних якостей, особливостей 

поведінки) вимірювання психологічних властивостей. Програму 

психодіагностичного дослідження компетентності склали тести, що вимірювали 

рівень сформованості психологічних умінь і стратегій вирішення проблем, 

стандартизована анкета, процедури суб’єктивного шкалування (методика 

абсолютних оцінок), опитувальники, які визначають рівень вираженості 

психологічних якостей на підставі особистісної інформації, яку повідомляє про 

себе суб’єкт. Відповідає вимогам об’єктивного підходу і метод змістово-
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смислового аналізу функцій мовленнєвих висловлювань у процесі дискурсивного 

розв’язання задач (С. Ю. Степанов, І. М. Семенов, В. К. Зарецький) та 

дослідження автонаративів за визначеними у процесі наративного аналізу 

категоріями (Н. В. Чепелєва). Дані методики дозволяють зафіксувати прояви 

досліджуваного об’єкта через аналіз мовленнєвої продукції особистості, у якій 

відображаються різноманітні характеристики суб’єкта. За продуктами діяльності 

відбувається реконструювання певних властивостей особистості, валідність 

подібних перетворень забезпечується розробкою процедур переведення 

первинних даних в узагальнені категорії на підставі аналізу мовленнєвої 

продукції, а надійність отриманих результатів – чітким дотриманням розроблених 

інструкцій, які забезпечують уніфікацію індивідуальних даних.   

Серед процедур математичної обробки даних нами активно застосовуються 

методи кількісного опису даних (первинні описові статистики, аналіз розподілу 

даних на відповідність закону нормального розподілу), методи статистичного 

виводу, що забезпечують перевірку статистичних припущень (t-критерій 

Стьюдента для незалежних та залежних вимірів, однофакторний та двофакторний 

дисперсійні аналізи, кореляційний аналіз), процедури багатомірного моделювання 

даних (факторний, кластерний, множинний регресійний аналізи).  

Використання математичних процедур виміру, опису та статистичних 

висновків дозволяє підвищити рівень обґрунтованості та об’єктивності отриманих 

закономірностей. Окрім того, засобами математичного моделювання дані 

підготовляються для їхньої інтерпретації. Вони за допомогою описової 

математичної моделі представляються в упорядкованому, узагальненому вигляді, 

доступному для здійснення інтерпретації [302]. 

Інтерпретаційні методи спрямовані на пояснення отриманих результатів з 

точки зору первинних припущень та посилань, інтеграцію отриманих емпіричних 

закономірностей у єдину наукову картину світу. Так генетичні методи 

інтерпретують емпіричний матеріал у характеристиках розвитку через визначення 

новоутворень, що формуються в певні періоди розвитку, виокремлення 

послідовних фаз та стадій формування психічних явищ, визначення рушійних сил, 

які забезпечують умови для становлення та вдосконалення психічних функцій. 
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Різновиди структурного методу дозволяють інтерпретувати матеріал у 

характеристиках систем (склад, типи зв’язків, форми трансформації структур та 

ін.). Поглиблена увага до опису актуального стану об'єкта, визначення 

притаманних йому властивостей сприяє вибудовуванню системи взаємозв'язків 

між елементами об'єкта на різних рівнях його організації [206]. 

Функціональний метод орієнтований на виявлення і вивчення функцій 

об'єктів, які вони виявляють під час взаємодії з іншими об’єктами у складі більш 

складних систем. Даний підхід ґрунтується на принципах саморегуляції і 

підтримки рівноваги об'єктів дійсності, згідно з якими кожен елемент системи 

може бути представлений як окрема функціональна одиниця, що уособлює певні 

зв’язки суб’єкта з реальністю. Генетичний, структурний та функціональні підходи 

доповнюють один одного. 

 

Висновки до першого розділу:  

1. Виокремлені основні положення компетентнісного підходу в 

дослідженні особистості, де компетентність трактується як така, що: а) пов’язана 

зі змістом певної діяльності, зорієнтована на забезпечення конкретних вимог 

діяльності; б) забезпечує подолання проблемних ситуацій, які виникають у 

процесі діяльності; в) є інтегративною багатокомпонентною цілісною системою, 

яка поєднує особистісні утворення, релевантні діяльності; г) забезпечує 

реалізацію певної здатності особистості через актуалізацію стану готовності; д) є 

необхідною умовою переведення потенційних можливостей особистості в реальні 

досягнення та навпаки; е) є динамічним утворенням, яке формується, 

розвивається і проявляється у процесі набуття досвіду; є) переважно визначається 

змістово-результативним аспектом, оскільки дана структура особистості 

забезпечує оптимальні внутрішні умови для реалізації суб’єктної активності. 

2. Компетентність – особистісне утворення, що формується та 

розвивається у процесі засвоєння індивідуального досвіду, забезпечує високу 

продуктивність певного виду діяльності через ефективне подолання проблемних 

ситуацій, що виникають у процесі її виконання.  

3. Визначені теоретичні засади дослідження рефлексивної 
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компетентності як одного з феноменів рефлексії: а) окремі рефлексивні феномени 

(рефлексивний досвід, рефлексивний потенціал, рефлексивна компетентність, 

форми рефлексивної активності та ін.) забезпечують реалізацію рефлексивності як 

загальної здатності особистості; б) феномени рефлексії мають статус 

самостійного предмета аналізу, однак потребують їхнього розгляду і в контексті 

ефективності діяльності, особистісної самоефективності; в) рефлексивні 

феномени слід досліджувати як системні утворення, визначаючи характер 

взаємодії між окремими структурними компонентами на всіх рівнях їхньої 

організації (рефлексивна компетентність як системне утворення входить до 

складу рефлексивного досвіду); г) як інтегративні системні феномени 

рефлексивна компетентність та рефлексивний досвід повинні виконувати три 

інтегративні функції рефлексії: відображувальну, регулятивну і перетворювальну; 

д) залежно від рівня складності проблемної ситуації, що долає суб’єкт у процесі 

діяльності, рефлексивні феномени можуть функціонувати на трьох рівнях 

організації: когнітивному (переважає відображувальна функція), 

метакогнітивному (регулятивна функція), особистісному (перетворювальна 

функція); е) організація дослідження багаторівневих та багатокомпонентних 

інтегративних рефлексивних утворень потребує врахування принципів декількох 

наукових парадигм, у контексті переходу від когнітивно-аналітичного до 

когнітивно-синтетичного аналізу психічних утворень.  

4. Визначено методологічні засади розробки моделі структурно-

функціональної організації рефлексивної компетентності особистості. Вищий 

філософський рівень методології представлений філософською теорією 

взаємозв’язків та розвитку (діалектика) та постнекласичною парадигмою 

вивчення особистості. На рівні загальнонаукової методології знайшли поєднання 

принципи системного й системно-організаційного підходів, синергетична 

концепція самоорганізації системи. Рівень конкретно-наукової методології 

представлений діяльнісним, когнітивним, процесуально-динамічним та 

компетентнісним підходами.  
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РОЗДІЛ 2 

МОДЕЛЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

У даному розділі була визначена система рефлексивних феноменів, які 

забезпечують реалізацію рефлексивності як загальної здатності особистості та 

вносять свій вклад в усвідомлення та організацію особистісного досвіду, у 

підвищення рівня компетентності особистості в різних видах діяльності. 

Запропонована модель структурно-функціональної організації рефлексивної 

компетентності особистості, яа враховує три рівні функціонування (когнітивний, 

метакогнітивний, особистісний) та поєднує чотири компонента (інформаційний, 

інструментальний, оцінно-мотиваційний, поведінковий). 

 

2.1. Рефлексивна компетентність у системі феноменів особистості  

Згідно з положеннями системного та системно-організаційного підходів 

внутрішня структура певного утворення залежить від структури та характеру 

організації системи більш високого порядку, до складу якої воно входить. Отже, 

ми розпочати розбудову моделі рефлексивної компетентності з аналізу більш 

широкої системи. У першому розділі роботи ми показали, що компетентність 

доречно аналізувати як складову індивідуального досвіду. Таким чином, ми 

розглядаємо рефлексивну компетентність як важливий структурний компонент 

рефлексивного досвіду особистості, функціонування якого забезпечує реалізацію 

рефлексивності як загальної здатності особистості [430]. Розвиток 

рефлексивності, на думку П. Тейяр де Шардена, суттєво змінює засіб існування 

людини. З появою здатності до рефлексії в суб’єкта з’являється можливість 

«зосередитися на самому собі і оволодіти самим собою як предметом, який має 

свою специфічну стійкість і своє специфічне значення, − здатність вже не просто 

пізнавати, а пізнавати самого себе; не просто знати, а знати, що знаєш» [502, 

с. 136]. Розвиток цієї здатності стимулює особистість до більш активного та 

осмисленого ставлення до свого здобутого досвіду.  

Осмислення здобутого досвіду, як зазначила Н. В. Чепелєва, поширює 
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можливості особистості в організації процесів власного саморозвитку, у 

формуванні індивідуального ставлення як до світу, так і до власної особистості 

[558]. Ю. М. Шваб, акцентував увагу на тому факті, що накопичення 

індивідуального досвіду в певному виді діяльності надає особистості можливість 

вийти за межі конкретної ситуації, контролювати перебіг подій, «почувати себе 

суб'єктом життєдіяльності в цілому, а не тільки у вузькому операційному плані» 

[577, с. 66]. Отже, підвищення активності особистості в розумінні власного 

досвіду є важливим критерієм зростання її суб’єктності, як такої особливості 

буття, що «передбачає здатність до самостійної життєтворчості, здатність 

здійснювати зміни у світі …, у самому себе» [224, с. 79]. Такі трансформації 

системи ставлень особистості виявляються не лише у внутрішніх змінах (в 

усвідомленні власних цілей та цінностей, формуванні мотивації на саморозвиток, 

зростанні рівня особистісного благополуччя та ін.), а й у показниках зовнішньої 

успішності (в підвищенні рівня компетентності у професійній і навчальній 

діяльності, обиранні конструктивного стилю взаємодії з оточуючими, можливості 

протидіяти негативним впливам інших культур та ін.). Найбільш повно внутрішні 

трансформації визначені в концепції «повноцінно розвиненої особистості» 

М. В. Савчина [435], у якій «володіння життєвим досвідом» займає важливе місце. 

Розвиваючись, особистість переживає цінність свого життя та здобутого нею 

досвіду, в неї формується мотивація на збагачення досвіду, виходу «за межі 

власного Я» [435, с. 221]. Відповідно до визначених нами методологічних позицій 

розвиток рефлексивної компетентності в системі рефлексивного досвіду 

призводить до підвищення рівня компетентності особистості в різних видах 

діяльності через усвідомлення та переосмислення здобутого досвіду, розвиток 

рефлексивності як загальної здатності особистості.  

Встановлення зв’язків між визначеними психологічними феноменами 

(рефлексивна компетентність – рефлексивний досвід – рефлексивність – 

особистісний досвід – компетентність у певній діяльності) дозволить нам довести, 

що рефлексивна компетентність дійсно є метакомпетентністю, а її розвиток 

забезпечує підвищення рівня продуктивності та оптимальності будь-якої 

пізнавально-практичної діяльності.  
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Розкриємо психологічних зміст особистісних утворень, зображених на рис. 

2.1. Психічні утворення, за визначенням О. І. Власової, формуються у процесі 

набуття людиною життєвого і професійного досвіду, поєднуючи у своєму складі 

знання, вміння та навички. Сформувавшись, вони «дозволяють їй здійснювати 

певні види активності автоматично, без особливих затрат розумової і рухової 

енергії» [79, с. 54]. 

Рис. 2.1. Система рефлексивних феноменів особистості 

Рефлексивна компетентність є системним особистісним утворення, що 

поєднує специфічні інформаційні, операційні, ціннісно-мотиваційні та поведінкові 

ментальні структури, релевантні рефлексивній активності, які забезпечують 

управління процесами функціонування та розвитку системи досвіду особистості, 

визначають високу продуктивність форм рефлексивної активності у процесі 

розумової й практичної її діяльності. 

Рефлексивна компетентність функціонує в системі рефлексивного досвіду, 
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координуючи взаємодію його складових (рефлексивного потенціалу та 

процесуальних складових), регулюючи процеси функціонування та розвитку всієї 

системи рефлексивного досвіду. 

Рефлексивний досвід − відкрита динамічна система, яка забезпечує 

розгортання ментального простору, в межах якого відбувається розв’язання 

поставленої суб'єктом рефлексивної задачі за рахунок мобілізації рефлексивного 

потенціалу особистості, реалізації різних форм рефлексивної активності, 

актуалізації елементів рефлексивної компетентності.  

Система рефлексивного досвіду включає рефлексивний потенціал 

особистості, який забезпечує систему ресурсами та інформацією; форми 

рефлексивної активності як різновиду внутрішньої активності суб’єкта, що 

здійснюють реалізацію рефлексивності у процесуальному аспекті; та рефлексивну 

компетентність, що виконує функцію управління рефлексивними проявами. 

Рефлексивний потенціал − система індивідуально-психологічних 

властивостей особистості, що забезпечує її здатність зберігати стабільність 

рефлексивної активності та ефективність діяльності на тлі тисків і мінливих 

зовнішніх умов завдяки актуалізації механізмів саморегуляції, самодетермінації і 

самореалізації.  

Процесуальні складові рефлексивного досвіду – форми внутрішньої 

активності суб’єкта, що розкривають взаємозв’язок власного «Я» особистості та 

зовнішньої реальності у процесі пізнавальної або практичної діяльності через 

усвідомлення, інтерпретацію та реінтерпретацію індивідуального досвіду. 

Злагоджене функціонування всіх складових досвіду забезпечує ефективну 

реалізацію рефлексивності як загальної здатності особистості. Рефлексивність – 

загальна здатність особистості ставати в різні позиції по відношенню до подій 

власної життєдіяльності, власного внутрішнього світу, що формується у процесі 

набуття рефлексивного досвіду та виражається в готовності особистості 

аналізувати, регулювати та перетворювати перебіг психічної діяльності. 

Рефлексивність як здатність особистості формується та розвивається на 

підставі дозрівання певних психофізіологічних можливостей мозку у процесі 

набуття рефлексивного досвіду через розв’язування рефлексивних задач. У 
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процесі постановки та розв’язання рефлексивних задач у особистості формується 

узагальнене вміння «відслідковувати свої дії (розумові та практичні) і аналізувати 

їхню правильність» [572, с. 154], яке переходить у статус властивості особистості.  

Рівень сформованості рефлексивності як здатності впливає на продуктивність 

основної діяльності через знаходження засобу вирішення проблеми, що виникла в 

основній діяльності, та через усвідомлення здобутого особистісного досвіду. 

В. І. Осьодло вказував на той факт, що переосмислення особистістю власного 

досвіду та формування нового не лише потребує, а й сприяє актуалізації 

механізмів рефлексії, активізує професійне зростання і самовдосконалення [323]. 

Отже, свідоме ставлення особистості до власного досвіду сприяє реорганізації, 

упорядкуванню елементів системи набутого досвіду, посилює мотивацію 

подальшого розвитку власних рефлексивних здібностей, вдосконалення 

рефлексивності як загальної здатності. 

Особистісний досвід – форма внутрішнього досвіду людини, що формується 

внаслідок інтерпретації суб’єктом подій своєї життєдіяльності, «організується у 

вигляді певного ментального простору, котрий можна розглядати як області, що 

використовуються для об'єднання певної інформації» [557, с. 448]. Основна 

функція особистісного досвіду, згідно з підходом О. М. Лактіонова, полягає в 

оцінці та інтерпретації події, у корекції власної поведінки та процесу 

особистісного зростання [230]. Наслідком таких змін стає і підвищення рівня 

компетентності особистості в значущих для неї видах діяльності. 

Компетентність – особистісне утворення, що формується та розвивається у 

процесі засвоєння індивідуального досвіду та забезпечує високу продуктивність 

певного виду діяльності через ефективне подолання проблемних ситуацій, що 

виникають у процесі її виконання [422].  

У роботі О. В. Савченко були виокремлені основні види компетентності 

особистості, а саме: інтелектуальна (готовність та здатність особистості 

отримувати, обробляти та використовувати інформацію), соціальна (готовність та 

здатність особистості формувати, підтримувати та розвивати різні форми 

соціальної взаємодії), діяльнісна (готовність та здатність особистості 

організовувати та виконувати певну діяльність на високому рівні, досягаючи  
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поставленої мети), особистісна (готовність та здатність особистості підтримувати 

свою життєстійкість, адаптуватися до змін) [395, с. 44]. Розвиток даних видів 

компетентності призводить до поширення системи особистісного досвіду за 

рахунок асиміляції продуктів активності, «інтеріоризації теоретичного і 

практичного досвіду» (О. Є. Ломакіна) [17, с. 562]. 

Результати емпіричної перевірки даної концептуальної моделі наведені в 

шостому розділі роботи (підрозділ 6.4). На даному етапі роботи ми зосередили 

увагу на вибудовуванні моделі структурно-функціональної організації 

рефлексивної компетентності як інтегративного утворення, що функціонує в 

системі рефлексивного досвіду. Однак спочатку з'ясуємо природу рефлексивності 

як загальної здатності, визначимо специфіку її проявів.   

Появу здатності до рефлексії М. Чиксентмихайі порівнював із появою нового 

органу, своєрідного «метамозку», який звільняє людину від «влади генетичних 

програм» [243]. Людина, на думку дослідника, отримує додатковий ступінь 

свободи, здатність самостійно створювати програми своєї поведінки, формувати 

плани на майбутнє, відкладати дії на певний термін, фантазувати тощо.  

Під «здатністю» ми розуміємо сформовану готовність особистості 

оволодівати та здійснювати певну діяльність, реалізовувати в різних формах 

активності сформовані фізіологічні та психологічні механізми. Здатність 

проявляється в можливості суб’єкта самостійно ставити перед собою задачу (як 

операціоналізовану форму домагань, мету, конкретизовану в актуальних умовах 

життєдіяльності), розв’язувати її (знаходити засіб, який дозволяє зняти об’єктивне 

чи суб’єктивне протиріччя) та опановувати отримані результати (привласнювати, 

засвоювати через формування відповідних внутрішніх структур). У сучасних 

дослідженнях сформувалась традиція розглядати здатності особистості як її 

сутнісні родові властивості. Такий підхід підкреслює залежність здатностей від 

анатомо-фізіологічних властивостей суб’єкта, оскільки в понятті «родовий» 

відображається «втілення успіхів діяльності попередніх поколінь» [318, с. 147], 

акцентується увага на тому аспекті, що здатність є продуктом онтогенетичного та 

філогенетичного процесів розвитку. Поняття «сутнісний» підкреслює значущість 

даних властивостей, важливість їхнього впливу на інші якості особистості, на 
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їхню структуру. 

М. О. Орап показала нерозривну єдність понять «готовність» та 

«можливість» у розкритті змісту терміну «здатність». У понятті «здатність» 

об’єднані ці дві функції, які відповідають «психофізіологічним та психологічним 

детермінантам розвитку здатності – можливості (психофізіологічна складова) та 

готовності (психологічна складова), що є системоутворюючими факторами даної 

підсистеми…» [318, с. 148].  

Отже, здатність ми розуміємо як сутнісну властивість особистості 

оволодівати та виконувати певні форми діяльності через постановку та 

розв’язування специфічних задач, застосування отриманих результатів та 

продуктів у нових формах діяльності. Розгляд здатності не лише через призму 

виконання певних задач, а й через їхню постановку, включає акти проблематизації 

у склад активності суб’єкта. Це вказує на той факт, що окрім готовності та 

можливості особистість може мати ще певну схильність, яка проявляється в 

актуалізації намірів та бажань, у визначенні власних пріоритетів. За влучним 

висловлюванням О. Ю. Павлової, «здатність має стати метою, вектором, на які 

спрямовані зусилля здійсненного досвіду» [325, c. 227], що підтверджує нашу 

думку про те, що у процесі набуття досвіду формуються та розвиваються саме 

здатності особистості, які є необхідними внутрішніми умовами організації та 

реалізації певних форм її активності.      

Під «рефлексивними задачами» дослідники розуміють динамічний елемент 

рефлексивної активності, діяльності, який стимулює формування в учнях умінь 

усвідомлювати та контролювати власну мисленнєву діяльність, здійснювати 

пошук підстав власної активності [215], [516]. У педагогічних дослідженнях 

найчастіше «рефлексивна задача» розглядається як різновид дидактичних завдань, 

що «активізують процес відображення школярами різних компонентів навчальної 

діяльності» [533]. Так В. Я. Ляудіс визначила особливості рефлексивних задач, 

котрі полягають у тому, що для їхнього розв’язання необхідно створити особливу 

ситуацію навчальної взаємодії. Ситуація ставить перед учнями вимоги 

усвідомлення та виокремлення власних способів когнітивних дій, формування 

когнітивних стратегій розв’язання задач. Установка на знання заміщується 
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установкою на виявлення способів власної розумової активності [177].  

Ми під поняттям «рефлексивна задача» розуміємо проміжну ціль для 

основної діяльності суб’єкта, що спрямовує його активність у внутрішній план: на 

аналіз власних дій, усвідомлення їхніх підстав, переосмислення набутих знань та 

вмінь, реорганізацію уявлень про себе та реальність. Розв’язання рефлексивної 

задачі дозволяє визначити засіб подолання проблемної ситуації.  

Саме специфіка рефлексивної задачі та рівень складності проблемної 

ситуації визначають загальний рівень рефлексивної активності, міру залучення 

ресурсів з особистісного потенціалу, ступінь активізації рефлексивної 

компетентності. Характеру задачі відповідає і тип рефлексивного механізму, що 

активізується системою для організації процесу розв’язання визначеної задачі. 

Класифікація рефлексивних задач буде наведена нами в наступному підрозділі 

(2.2), а зараз зосередимо увагу на структурних складових системи рефлексивного 

досвіду, узгоджене функціонування яких визначає ефективність реалізації 

рефлексивності. 

2.1.1. Рефлексивна компетентність особистості  

Традиційно рефлексивну компетентність розглядали як важливий компонент 

професійної компетентності або професійної діяльності [81], [103], [136], [150], 

[228], [321-322], [348], [350], [366-367], [484], [491], [596] та ін. Мало хто з 

дослідників вивчав рефлексивну компетентність як самостійне утворення психіки, 

що визначає результуючий аспект рефлексивної активності [31], [114], [138-139], 

[274-275], [527-528] та ін. 

Так О. А. Поліщук визначила рефлексивну компетентність як «професійну 

якість особистості, що дозволяє найбільш ефективно і адекватно здійснювати 

рефлексивні процеси, реалізацію рефлексивної здатності, що забезпечує процес 

розвитку і саморозвитку, сприяє творчому підходу до професійної діяльності, 

досягненню її максимальної ефективності та результативності» [369, с. 30]. Дане 

поняття, на думку дослідниці, повинно зайняти своє місце в низці вже 

розроблених понять, таких як «рефлексія», «рефлексивність», «рефлексивна 

готовність», «рефлексивна культура» та ін. Таке визначення є найбільш 

універсальним, тому його використовують більшість дослідників [109], [484], 
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[487]. Схоже визначення рефлексивній компетентності надала і В. М. Раскалінос, 

визначаючи її як обізнаність фахівця щодо «процесів актуалізації особистості, 

реалізації рефлексивних здібностей в осмисленні й подоланні стереотипів 

мислення та утворенні нового інноваційного змісту» [369, с. 179]. 

І. Є. Єліна визначає два напрями аналізу діяльності, які забезпечуються 

структурами рефлексивної компетентності: за змістом та за способом реалізації. 

Тому головною функцією рефлексивної компетентності, на думку автора, є 

усвідомлення свого визнання та засобів його реалізації, а також ретельний аналіз 

результатів своєї діяльності з метою визначення їхньої соціальної цінності [228]. 

М. В. Лук’янова розглядає рефлексивну компетентність у структурі 

рефлексивної культури, як більш широкого інтегративного утворення. За 

підходом В. О. Сластеніна, рефлексивна культура є системотвірним фактором 

професіоналізму, що включає сукупність здібностей, способів і стратегій, які 

забезпечують усвідомлення і подолання стереотипів особистісного досвіду, 

переосмислення та подолання проблемних ситуацій, що виникають у процесі 

розв’язання професійних задач [461]. 

С. С. Михєєв розглядає рефлексивну компетентність як важливу складову 

загальної професійної компетентності (разом із самооцінкою, аутопсихологічною 

компетентністю та здатністю до саморегулювання) управлінців [282]. Дослідник 

розмежовує рефлексивну та аутопсихологічну компетентності як різні форми. Під 

«рефлексивною компетентністю» в більшій мірі розуміється здатність до 

самоаналізу та переосмислення своєї діяльності, адекватної самооцінки рівня 

розвитку своїх здібностей. Аутопсихологічна компетентність розглядається 

автором як «здатність здійснювати продуктивне самопізнання, самооцінку, 

самодіагностику, що дозволяє ефективно і довільно здійснювати саморегуляцію, 

позитивно направляти процеси самомотивації, і, насамкінець, саморозвитку» 

[282]. Аналіз власних ресурсів, уміння їх розвивати та ефективно 

використовувати у відповідних проблемних ситуаціях, а також регулювання рівня 

своєї активності у процесі діяльності – функції будь-якого виду компетентності, 

згідно з нашим підходом. Тому, ми вважаємо недоречним відокремлювати 

аутопсихологічну компетентність як окрему форму, розв’язання ж задач 
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самодіагностики та самокорекції може забезпечувати найвищий (особистісний) 

рівень сформованості рефлексивної компетентності. 

У працях С. С. Михєєва та І. М. Войтик розвиток рефлексії та її різних форм 

аналізується як умова (психологічний ресурс), необхідна для професійного та 

особистісного зростання. І. М. Войтик розрізняє два процеси саморозвитку 

особистості: перший пов'язаний із процесами «самоконструювання» за рахунок 

засвоєння культурних цінностей, норм поведінки, засобів діяльності; другий – 

самовдосконалення («формування здатності розвивати себе та поліпшувати 

навколишній світ, перетворюючи наявну культуру, створюючи нове» [81, с. 52]). 

Отже, функціонування рефлексивних форм активності забезпечується 

актуалізацією різних механізмів, один із яких забезпечує порівняння досягнутого 

результату з образом бажаного (навіть коли мова йде про складний «образ Я»), а 

інший забезпечує процес формування нового утворення, самого нормативу або 

ідеалу, який буде виконувати функцію орієнтиру в процесі розвитку (формування 

моделей «бажаного Я», «ідеального Я»). 

На думку В. О. Метаєвої, саме рефлексія є системотвірним фактором 

професійної компетентності педагогів, а рефлексивна компетентність − важливою 

її складовою. «Рефлексивна компетентність − акмеологічний феномен, що сприяє 

досягненню найвищих результатів у діяльності, і може бути кваліфікована як 

метакомпетентність» [275, с. 61]. 

У рефлексивній психології, представленій працями С. Ю. Степанова та 

І. М. Семенова, рефлексивна компетентність розуміється як складне інтегративне 

утворення, що поєднує різні форми рефлексії (комунікативну, кооперативну, 

особистісну та інтелектуальну) та забезпечує високу ефективність професійної 

діяльності особистості [266], [484]. Г. І. Давидова визначає рефлексивну 

компетентність як властивість особистості, що дозволяє ефективно здійснювати 

рефлексивні процеси та реалізовувати рефлексивні здібності, розвиток якої не 

стримується «нормативним функціонуванням» [110, с. 11]. Дослідниця вважає, 

що професійна рефлексивна компетентність педагогів може виражатися в різних 

формах, серед яких творча спрямованість – основна. Рефлексивні знання, 

рефлексивні відносини та рефлексивний досвід виступають як критерії її 
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розвиненості, а не лише як умови. Ми не можемо погодитися із подібним 

підходом до визначення співвідношення понять «рефлексивна компетентність» та 

«рефлексивний досвід», оскільки вважаємо, що досвід слід розглядати як основну 

систему, в якій формуються структури компетентності, як базову умову її 

розвитку. Інші умови (творча спрямованість, професійна діяльність, спілкування 

та ін.) ми розглядаємо як вторинні, які стимулюють розвиток складових 

рефлексивної компетентності, однак не визначають їхню якісну своєрідність, 

рівень організації усієї структури.  

На підставі аналізу існуючих визначень поняття «рефлексивна 

компетентність» Г. О. Полякова запропонувала визначати її як інтегративну 

властивість особистості, що характеризується ступенем засвоєння рефлексивних 

компетенцій (як визначених вимог до діяльності), що включає готовність та 

здатність людини використовувати знання, вміння, навички, професійний та 

життєвий досвід [350]. У дослідженнях О. В. Гулєєвої ефективність засобів 

реалізації рефлексивних процесів, здібностей, всієї суб’єктності, забезпечується 

ефективною побудовою образу «Я-професіонал» («Я-педагог» як частковий 

випадок) у контексті професійної діяльності на підставі сумнівів, переживань з 

приводу прийняття відповідальності за зміст та цінності, які втілюються в 

діяльність [103]. 

Розгляд рефлексивної компетентності з позиції метакомпетентності, що 

забезпечує реалізацію рефлексивності як загальної здатності свідомості, дозволяє 

розглядати її як окремий, незалежний вид компетентності найвищого рівня 

організації, який забезпечує ефективність вирішення різного виду проблем, при 

виконанні будь-якої форми діяльності. Ю. О. Бабаян та К. Ф. Нор запропонували 

досліджувати рефлексивну компетентність як метаутворення, яке виступає 

важливим чинником особистісного і професійного розвитку людини, визначає 

ефективність функціонування інших видів компетентності [31]. С. Ю. Степанов у 

своєму дослідженні показав, що саме через розвиток рефлексивної здатності 

рефлексивна компетентність забезпечує процеси розвитку та саморозвитку 

особистості, формує творчий підхід до аналізу та вирішення проблем професійної 

діяльності, сприяє досягненню її максимальної успішності та результативності 
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[488]. Саме завдяки розвитку рефлексії, вказує С. С. Михєєв, людина отримує 

можливість «перевести практичні обмеження в самоосвітню задачу і спланувати 

логіку самостійних дій відповідно до неї» [287, с. 52]. І. В. Ульяніч вважав, що 

основною функцією рефлексивної компетентності є переосмислення 

професійного й особистісного досвіду, яке здійснюється за рахунок формування 

особистістю власних еталонів та стандартів, які стимулюють процеси її розвитку 

[526]. 

Отже, на підставі підтвердження важливості рефлексивної компетентності 

для виконання різних форм діяльності та забезпечення процесів життєдіяльності 

[30-31], [150], [275], [287], [366-367], [527-528], ми виокремлюємо рефлексивну 

компетентність як важливу метакомпетентність особистості. Вона інтегрує ті 

знання, вміння та навички, які формуються у процесі особистісного зростання та 

пов’язані з усвідомленням підстав власної діяльності, з визначенням та 

вирішенням проблем, що виникають у ході виконання основної діяльності, з 

постановкою задач та виокремленням пріоритетних напрямів саморозвитку. 

Важливим питанням залишається структура рефлексивної компетентності. 

На підставі класифікації підходів до розуміння рефлексії, запропонованої 

С. Ю. Степановим та І. М. Семеновим, низка дослідників [109], [366-367], [527-

528] виокремлює чотири компоненти (кооперативний, комунікативний, 

інтелектуальний і особистісний). Так, Г. І. Давидова визначила чотири складові 

професійної рефлексивної компетентності: «Я − як компетентний суб'єкт 

міжособистісного спілкування» (відповідає комунікативному підходу до 

рефлексії), «Я − як компетентний суб'єкт професійно-ділових відносин» 

(кооперативний підхід), «Я − як компетентний суб'єкт культурно-ціннісних 

відносин» (особистісний підхід), а також «Я − як компетентний суб'єкт 

рефлексивних відносин» (інтелектуальний підхід) [110]. 

Розповсюдженою є модель рефлексивної компетентності, що поєднує три 

основні компоненти: когнітивний (знання про рефлексію, про засоби здійснення 

рефлексивної діяльності, про загальні вимоги до професійної діяльності); 

операційний (навички аналізу власних думок та дій, самоконтролю, саморозвитку; 

рефлексивні прийоми, що покращують ефективність професійної діяльності на 
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різних її етапах); особистісний (уміння планувати та прогнозувати свої 

можливості; готовність до творчої діяльності та саморозвитку; здатність до 

емпатійного розуміння іншого) компоненти [138], [228], [596]. 

Орієнтуючись на підхід І. О. Зимньої до компонентного складу 

компетентності, І. О. Стеценко та Г. О. Полякова доповнили трикомпонентну 

модель мотиваційною складовою, що виражається у сформованій готовності до 

прояву компетентності. Таким чином, у їхній моделі чітко виокремлюються 

чотири блоки: мотиваційно-цільовий, процесуально-змістовий, емоційно-

вольовий та контрольно-оцінний [491]. Однак нашим уявленням більш відповідає 

модель рефлексивної компетентності, що була запропонована Г. О. Поляковою в 

іншій роботі, у якій були визначені чотири незалежні складові, а також 

додатковий емоційно-вольовий компонент, який забезпечує процес здійснення 

рефлексії та отримання певних результатів. Дослідниця розмежувала наступні 

аспекти структурної організації компетентності: 1) мотиваційний (готовність до 

прояву рефлексивної компетентності); 2) когнітивний (володіння змістом 

рефлексивної компетентності); 3) поведінковий (досвід проявів рефлексивної 

компетентності в різних ситуаціях); 4) ціннісно-смисловий (ставлення суб’єкта до 

змісту рефлексивної компетентності та до об'єкта її застосування) [350]. 

Ми вважаємо доречним розглядати рефлексивну компетентність як систему і 

на рівні її окремих елементів, і на рівні структурних складових (компонентів). 

Елементами компетентності ми вважаємо ментальні структури як змістово-

операційні психічні утворення, які, згідно з визначенням М. О. Холодної, «в 

умовах пізнавального контакту з дійсністю забезпечують можливість 

надходження інформації про те, що відбувається, її перетворення, а також 

управління процесами переробки інформації та вибірковості інтелектуального 

відображення» [545, с. 95]. Головне призначення ментальних структур − 

визначати стійкі інваріанти дійсності, відображати та фіксувати їх у формі 

конкретно-абстрактних ознак, що стає «сталою основою динамічних процесів 

аналізу, синтезу, абстракції та узагальнення» [567, с. 31]. У ментальних 

структурах, згідно з підходом О. В. Волкової, фіксуються предметна, операційна, 

мотиваційна та емоційна сторони діяльності [82]. 
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Наукові уявлення про природу ментальних структур складалися та 

термінологічно оформлювалися як у радянській психології («внутрішній план 

розумових дій» (Я. О. Пономарьов), «внутрішній світ людини» (Б. Г. Ананьєв), 

«образ світу» (О. М. Леонтьєв, С. Д. Смирнов) та ін.), так і в західній когнітивній 

психології («когнітивні карти» (Е. Толмен), «суб’єктивна модель світу», «стратегії 

обробки інформації» (Дж. Брунер), «схема» (Ф. Бартлетт, У. Найссер, Ж. Піяже) 

та ін.). Серед сучасних дослідників над аналізом природи структур ментального 

досвіду працюють Л. В. Засєкіна («структури представлення знань») [148], 

В. Ф. Петренко («категоріальна структура»), О. В. Савченко («категоріальна 

структура», «когнітивна структура», «ментальна модель») [396], [408], [413-414], 

О. О. Сергієнко («ядерні структури») [452], М. Л. Смульсон («ментальна модель») 

[469], М. О. Холодна («ментальна структура», «ментальний простір», «ментальна 

репрезентація») [545], Н. І. Чуприкова («системи репрезентації знань») [568] та ін. 

У ментальних структурах зберігається у «згорнутому» вигляді важлива 

інформація, засвоєна суб’єктом у процесі набуття індивідуального досвіду. 

Функціонують ментальні структури як механізми, які забезпечують розгортання 

психічного простору за рахунок активізації відповідних наявних інтелектуальних 

ресурсів особистості. М. О. Холодна визначила наступні властивості даних 

структур: 1) репрезентативність; 2) багатомірність; 3) конструктивність; 

4) ієрархічний принцип організації; 5) здатність до забезпечення регуляції і 

контролю способів сприйняття дійсності [545]. О. В. Волкова підкреслила 

«релевантність» сформованих структур певній області діяльності суб’єкта [82]. 

Отже, ментальні структури забезпечують не лише вибіркове відображення 

інформації, а й вибірковий тип реагування за рахунок активізації специфічних для 

даного виду діяльності ресурсів. 

Отже, рефлексивні ментальні структури − змістово-операційні психічні 

утворення, які є специфічними та релеватними для рефлексивної активності 

особистості, у складі яких зберігається в упорядкованій формі інформація, 

необхідна для оперативного розгортання динамічної системи рефлексивного 

досвіду, та які виконують функції організації, регулювання та контролю 

рефлексивних форм активності через мобілізацію рефлексивного потенціалу 
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особистості. За формою ми розрізняємо інформаційні, операційні, ціннісно-

мотиваційні та поведінкові ментальні структури, які відрізняються за функціями 

та змістом. Рефлексивна компетентність поєднує розрізнені ментальні структури в 

єдину інтегративну систему, що дозволяє суб’єкту ефективно здійснювати 

саморегуляцію, самоорганізацію та саморозвиток власного розумового 

потенціалу, більш ефективного керувати процесами функціонування та розвитку 

рефлексивного досвіду. Оптимізація рефлексивної активності є важливим 

критерієм психологічної зрілості особистості, оскільки виявляється у високій 

продуктивності її інтелектуальної активності. 

Ми припускаємо, що рефлексивна компетентність функціонує і як 

багатокомпонетне утворення, структурні одиниці якої формують компоненти у 

відповідності до тих функцій, які вона виконує (вони будуть визначені в 

підрозділі 2.3), і як багаторівнева система, що забезпечує відображення 

внутрішніх процесів (когнітивний рівень), регулювання внутршньої активності 

(метакогнітивний рівень) та корегування і розвиток властивостей особистості 

(особистісний рівень). Отже, на когнітивному рівні функціонування 

компетентність інтегрує когнітивні рефлексивні структури, які забезпечують 

формування адекватної репрезентації задачі, ефективну обробку інформації, 

інтелектуальний контроль за діяльністю, за перебігом процесу пошуку засобу 

розв’язання задачі. На метакогнітивному рівні компетентність поєднує ті 

метакогнітивні структури суб’єкта, які пов’язані з регуляцією перебігу 

інтелектуальної активності особистості, з формуванням у свідомості моделі 

власного «процесу вирішення проблеми», який стає предметом аналізу та 

управління. Метакогнітивні структури зумовлюють успішність регуляції процесу 

переробки інформації за рахунок організації вибірковості уваги, перцептивного 

сканування та перцептивного структурування інформації та інших механізмів 

мимовільного й довільного контролю. Особистісні рефлексивні структури 

розглядаються нами як утворення психіки, що забезпечують корегування та 

розвиток власних властивостей суб’єкта, уточнення уявлень про власні 

можливості, формування програм самовдосконалення на підставі сформованого 

ставлення до себе як до об’єкта власної активності. 
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2.1.2. Рефлексивний потенціал особистості 

Введення поняття «особистісний потенціал» у психології дозволило перейти 

від аналізу поведінки як детермінованої форми активності до розгляду різних 

форм самоорганізації особистості (самоздійснення, самовизначення, 

саморегулювання та ін.), основу яких формує режим самодетермінації активності 

[237], [239], [317]. На зміну адаптації як основної функції свідомості, що 

реалізується через пристосування суб’єкта до мінливих умов середовища, 

приходить розгляд поняття «самоздійснення» («породження», «перетворення»), 

яке припускає аналіз різних форм активності, спрямованих на цілеспрямоване 

конструювання умов, необхідних для реалізації намірів. Потенціал як «здатність 

людини виконувати замислене незалежно від зовнішніх умов, у тому числі і від 

несприятливих факторів» [240, с. 5] має складну внутрішню структуру, що 

інтегрує різноманітні ресурси особистості та механізми функціонування. 

Е. Л. Носенко вказує, що саме проведення досліджень особистості з 

урахуванням рефлексивної свідомості дозволяє ставити та вирішувати питання 

потенційних можливостей людини, вводити «категорії можливого як ключової 

категорії дослідження особистісного потенціалу» [310, с. 116], що сприяє 

вибудовуванню «другої психології», заснованої на розумінні відмінностей людей 

у емоційно-оцінювальному ставленні їх до подій власного життя, до себе як 

суб’єкта власної життєдіяльності. 

Л. А. Найдьонова запропонувала використовувати замість поняття 

«потенціал» поняття «капітал», яке є, на її думку, більш придатним для 

ресурсного підходу, оскільки позначає не лише набір ресурсів, а зосереджує увагу 

на тих потенційних формах, які при переході в актуальні форми здатні 

самовідтворюватися та самовідновлюватися [300]. За допомогою введення 

поняття «капітал» дослідниця і намагалася підкреслити, що потенціал включає не 

лише сформовані властивості та психічні задатки, але й систему механізмів, що 

забезпечує залучення психічних утворень в активну діяльність, їхнє корегування 

та розвиток. 

Отже, рефлексивний потенціал – складова особистісного потенціалу, що 

забезпечує самоусвідомлення, саморегулювання та самоорганізацію активності 
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суб’єкта на підставі мобілізації рефлексивних ресурсів та активації рефлексивних 

механізмів. Відповідно до підходу М. В. Бадалової, рефлексивний потенціал 

особистості може функціонувати на різних рівнях. Так, на когнітивно-змістовому 

рівні він забезпечує мисленнєву діяльність, а на ціннісно-смисловому – узгоджує 

мислення з етичною та ціннісною сторонами професійної діяльності [32]. 

І. П. Логінов сформулював припущення, що пояснює специфічність 

функціонування рефлексивного потенціалу: розвиток рефлексивних здібностей 

веде до того, що система, здатна до самоорганізації, відповідає більш ефективно 

на більш складні впливи. Тобто, чим більш складною є задача, що розв’язує 

суб’єкт, тим більший арсенал ресурсів він здатен мобілізувати для визначення 

шуканого [252]. У вітчизняній психології є здобутки в дослідженні рефлексивного 

потенціалу групи [294-296], [298]. Задіяння одним з учасників групи рефлексії у 

процесі обмірковування проблемного питання стає складовою загального 

рефлексивного потенціалу всієї групи, збільшуючи при цьому рефлексивні 

можливості кожного її учасника. Це не тільки підвищує продуктивність спільної 

взаємодії учасників, загальну результативність їхньої діяльності, але й стає 

умовою розвитку рефлексивних здібностей членів групи. Аналогічні процеси, на 

думку Л. А. Найдьонової, відбуваються у процесі спілкування, «в межах якого 

рефлексія виступає не лише як акт переосмислення проблемності і конфліктності 

ситуації, але як цінність самодослідження» [299]. 

У структурі рефлексивного потенціалу ми визначаємо дві складові: 

рефлексивні ресурси та рефлексивні механізми [424]. І. М. Семенов та 

М. П. Туровцев ввели поняття «рефлексивно-психологічні ресурси» особистості, 

що відображає запас засобів, які можуть бути задіяні суб’єктом за допомогою 

рефлексії для подолання проблемно-конфліктних ситуацій, що виникають під час 

діяльності [448]. Автори до складу ресурсів включають усі компоненти 

діяльності, що потрапляють у фокус рефлексії: знання, уміння, навички, 

компоненти життєвого досвіду, компетенції, здібності, особистісні якості, 

переконання, установки, цінності, смисложиттєві орієнтації та ін., котрі 

відображаються та усвідомлюються суб’єктом. У системі ресурсів дослідники 

виокремлюють дві групи характеристик, що відрізняються за рівнем 
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усвідомленості. До складу першої групи входять сформовані компетенції, які 

виконують репродуктивну роль. Вони формують зону «актуального розвитку» 

суб’єкта діяльності. Склад другої групи сформований компонентами, що є 

наслідком поєднання компетенцій та рефлексії, вони виконують продуктивну 

роль, формуючи зону «найближчого розвитку». У межах діяльнісного підходу 

критеріями виділення ресурсів є мета діяльності, особливості проблемно-

конфліктної ситуації, рівень їхньої рефлексії.  

Рефлексивні ресурси – неспецифічні ментальні структури та властивості 

особистості, що активізуються задля організації розумової активності суб’єкта, 

забезпечуючи сталі умови для ефективного розв’язання рефлексивних задач.  

Розглядаючи рефлексивні механізми як певний вид психологічних 

механізмів, ми повинні визнати, що механізми – це система психологічних засобів 

(які функціонують постійно, або актуалізуються під впливом ситуації), яка 

забезпечує виконання певних регулятивних функцій. Функціонування механізмів 

забезпечує досягнення певного результату при реалізації стандартної 

послідовності процесів. Л. І. Анциферова вивчає психологічні механізми як 

засоби перетворення організації особистості, що призводять до формування 

певних новоутворень, до зміни режиму функціонування [21].  

Ми розглядаємо рефлексивні механізми як автоматизовані функціональні 

системи, що забезпечують регулювання рефлексивної активності суб’єкта у 

процесі розв’язування рефлексивної задачі за рахунок активізації стандартного 

набору процедур.  

Перебіг рефлексивної активності описується через наступні механізмами: 

«поворот духа до Я» (Дж. Локк [585]), «розщеплення» (В. О. Лекторський [232]), 

перехід суб’єкта в позицію спостерігача за подіями свого внутрішнього життя, за 

процесами внутрішньої діяльності (М. Браун [309]. А. В. Дурнєва, А. В. Небайкіна 

[132]) та ін. Так, механізм «розщеплення» В. О. Лекторський трактує як розподіл 

психічного явища на об’єкт та інструмент. Суб’єкт, досліджуючи певні 

властивості розумової діяльності, використовує інші її аспекти як інструменти. 

При цьому об’єкт дослідження завжди усвідомлюється, суб’єкт може створювати 

його моделі, ідеалізації, гіпотези. Інструмент має якість «неявного знання», він не 
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усвідомлюється суб’єктом [232]. Д. Елкінз визначив, що для аналізу свого 

життєвого досвіду та змісту свідомості суб’єкту необхідно перейти в певний стан, 

названий дослідником станом «саморефлексованої свідомості», за рахунок 

звільнення з полону стану «зануреної свідомості» [319]. Стан саморефлексованої 

свідомості передбачає перехід суб’єкта на зовнішню позицію спостерігача, сприяє 

розототожненню з конфліктним змістом власної свідомості, осмисленню 

упередженості думок, стереотипності своїх дій, усвідомленню відповідальності за 

свою долю [41]. В. А. Семиченко стверджувала, що саме «здатність суб'єкта до 

рефлексивного виходу за межі ситуації, піднятися над безпосередніми умовами, в 

мета-план діяльності, забезпечує її переосмислення і перебудову, а, отже, 

продукування нових форм активності» [450, с. 130].  

Інша група механізмів пов’язана з зупинкою поточної активності та 

переходом в інший план аналізу, до цієї групи належать такі прийоми: «вихід 

психіки за власні межі» (С. А. Дроздова [127]), «вихід за межі ситуації» 

(Д. О. Леонтьєв [238]), «вивільнення суб'єкта з процесу діяльності» 

(М. Г. Алексєєв [9], Г. П. Щедровицький [585] та ін.), «вихід за межі 

безпосередньо, "автоматично" функціонуючого процесу або стану» 

(В. І. Слободчиков, Є. І. Ісаєв [465]). Вихід суб’єкта в метаплан діяльності може 

здійснюватися за рахунок: 1) усвідомлення «норм вихідних абстракцій та 

категорій мислення», що виконують роль орієнтирів діяльності (М. Г. Алексєєв 

[9], І. М. Семенов, С. Ю. Степанов [486], А. О. Тюков [524]); 2) переходу в 

зовнішню позицію по відношенню до актуальної ситуації, наявних вимог, норм 

(О. Г. Асмолов [25], В. А. Петровський [332-333], С. Л. Рубінштейн [384]); 

3) експлікації еталонів оцінки та контролю дій (І. М. Семенов, С. Ю. Степанов 

[486], Ю. М. Кулюткін [226]); 4) визначення орієнтирів та інваріантів діяльності 

(В. В. Давидов, В. І. Слободчиков, Г. А. Цукерман [105], [463]; 5) переходу до 

хронотопу рефлексії, у рамках якого можливо застосовувати окремі рефлексивні 

дії, актуалізувати рефлексивні процеси, використовувати певні практики 

(В. Г. Анікіна [16]); 6) формування моделей власної розумової активності та себе 

як її суб’єкта (Г. О. Балл [34], В. Я. Буторин [62], В. О. Лефевр [244-245]). 

Ми припустили, що на різних рівнях рефлексивної активності функціонують 
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різні механізми, які відрізняються за рівнем складності. На когнітивному рівні 

домінує механізм «виходу в рефлексивний план», на метакогнітивному рівні – 

механізм «переходу в метаплан діяльності», а на вищому особистісному рівні – 

механізм «зміни суб’єктом внутрішньої позиції» [425]. 

2.1.3. Процесуальні складові рефлексивного досвіду особистості  

Складність дослідження рефлексивних форм активності полягає в тому, що 

вони, перебуваючи в залежності від типу рефлексивної задачі, можуть виступати і 

як когнітивні процеси відображення інформації, і як метакогнітивні процеси, що 

регулюють пізнавальну активність суб’єкта, і як інтегративні процеси, що 

забезпечують самовизначення та самоздійснення особистості [179].  

У межах метакогнітивного підходу (Д. Дернер, А. В. Карпов, І. М. Скітяєва, 

Дж. Флейвелл, М. О. Холодна, Д. Хартман та ін.) була сформульована конкретно-

наукова підстава дослідження рефлексії як психологічного утворення: 

«диференціація самого процесу рефлексії на систему зорганізованих між собою 

рефлексивних процесів − проблема переходу від «унітарного» трактування 

рефлексії до її поліпроцесуального трактування» [180]. Це дозволило визначати 

різні рівні рефлексивної активності, котрі відрізняються не лише за рівнем 

складності, організованості, але й за якісним змістом тих рефлексивних задач, що 

розв’язує суб’єкт. 

На підставі робіт А. В. Карпова [180], І. М. Семенова й С. Ю. Степанова 

[485], Д. Г. Трунова [523] ми визначили три рівня аналізу форм рефлексивної 

активності: когнітивний, метакогнітивний та особистісний [425]. Кожен із рівнів 

пов'язаний із певним типом рефлексивних задач (внутрішня умова) та з 

особливостями основної діяльності (зовнішня умова). Так, основною задачею 

рефлексивних процесуальних складових на когнітивному рівні є усвідомлення 

характеру протікання та підстав власної розумової діяльності; задачею 

метакогнітивного рівня – забезпечення регулювання зовнішньої та внутрішньої 

активності суб’єкта, задачею найвищого рівня є здійснення самопізнання та 

самовираження особистості (див. табл. 2.1).  

Визначаючи діяльнісну, регулятивну природу рефлексії, ми для 

виокремлення форм рефлексії будемо використовувати відому схему 
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О. М. Леонтьєва «акт (операція) – дія – діяльність», співвідносячи кожний 

компонент її з визначеними нами рівнями: на когнітивному рівні ми будемо 

розглядати рефлексивні акти як основну форму рефлексивної активності суб’єкта, 

на метакогнітивному рівні предметом нашого аналізу будуть рефлексивні дії, а на 

найвищому рівні – рефлексивна діяльність.  

Таблиця 2.1  

Представленість рефлексивної активності на трьох рівнях функціонування  

Рівні Когнітивний Метакогнітивний Особистісний 

Зовнішня умова Задача Проблема 
Проблемно-конфліктна 

ситуація 

Внутрішня умова 

Рефлексивні задачі 

спрямовані на 

аналіз, 

усвідомлення, 

співвіднесення 

Рефлексивні задачі 

спрямовані на 

забезпечення регуляції 

та саморегуляції 

Рефлексивні задачі 

спрямовані на забезпечення 

самопізнання, 

самовизначення та  

самоздійснення 

Форма 

рефлексивної 

активності 

Рефлексивний акт Рефлексивна дія Рефлексивна діяльність 

Об’єкт 

усвідомлення та 

перетворення 

Репрезентація задачі 
Модель процесу 

вирішення проблеми 

«Я-концепція» та досвід 

особистості, модель 

ситуації 

Основний 

механізм 

Перехід в іншу 

площину аналізу 

Перехід у метаплан 

спостереження за 

власною активністю 

Перехід на іншу позицію, 

внутрішній діалог 

 Основна функція Відображувальна Регулятивна Перетворювальна  

На когнітивному рівні, при розв’язуванні задач, суб’єкт використовує окремі 

акти, які приводять у дію вже сформовані алгоритми поводження. За визначенням 

С. Л. Рубінштейна, акт − проста форма реалізації дії, при якій спонукання 

переходить до реалізації без попереднього свідомого аналізу, «за допомогою 

звичних дій, які реалізуються майже автоматично, як тільки імпульс наданий» 

[383, с. 594]. У процесі реалізації рефлексивних актів, спрямованих на 

усвідомлення власних дій та їхніх підстав, формуються узагальнені схематизми, 

тобто загальні правила, які стають орієнтирами дій суб’єкта. Їхня наявність 

дозволяє суб’єкту здійснювати перетворення предмета своєї активності, 

змінювати його моделі, репрезентації, що підвищує власний індивідуальний 

когнітивний потенціал, сприяє більш продуктивному розв’язанню здач.  

На метакогнітивному рівні, при вирішенні проблем, що містять об’єктивні 
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суперечності (складнощі), часто виникають ситуації, коли в суб’єкта достатньо 

досвіду для їхнього подолання, але немає в арсеналі алгоритмів, використання 

яких забезпечить вирішення проблеми, що змушує його пристосовувати відомі 

засоби під нові умови, використовуючи окремі розумові та предметно-практичні 

дії. Дія – довільний опосередкований навмисний процес, що регулюється образом 

майбутнього результату [235].  

На підставі засвоєння узагальнених схем дій (схематизмів) суб’єкт отримує 

здатність переводити фокус уваги з процесу виконання дій у площину аналізу 

власної активності. Усвідомлення своїх когнітивних можливостей сприяє 

формуванню уявлень суб’єкта відносно «позиційного відношення суб’єкта та 

об’єкта», що стає узагальненою підставою перетворювальної діяльності. В 

особистості формується система уявлень про себе як суб’єкта певної діяльності, в 

інтегрованому образі «Я» з’являється нова модальність «Я-діяч». Ми 

припускаємо, що на метакогнітивному рівні суб’єкт усвідомлює підстави своєї 

активності у двох просторах: «і у предметно-символічному просторі, і в собі» 

[193, с. 28]. Розвиток рефлексивних механізмів на даному рівні аналізу 

призводить до появи такої важливої здатності особистості як саморегуляція, 

складного динамічного процесу підтримання стабільності структури особистості 

«завдяки скоординованим реакціям сутнісних сил, які компенсують вплив 

мінливих умов зовнішнього середовища» [476, с. 309-310].  

У процесі подолання складних проблемно-конфліктних ситуацій часто 

виникає необхідність в організації рефлексивної діяльності. Діяльність ми 

розглядаємо як форму активного ставлення суб'єкта до дійсності, що реалізується 

в активній взаємодії суб’єкта з об’єктом, регулюється свідомо поставленими 

цілями, пов'язаними зі створенням суспільно значущих цінностей та засвоєнням 

суспільного досвіду [526]. Діяльність − організований процес, який проходить 

певні стадії: розвиток потреби, мотиваційний пошук, цілетворення, предметні 

перетворення, контроль та оцінка. У структурному плані діяльність поєднує 

підструктури, що виконують функції спонукання до активності (потреба, мотив, 

ціль), інструментального забезпечення (умова, склад, засоби) та контролю (засоби 

зворотного зв’язку) [278]. 
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З підвищенням інтенсивності мисленнєвої діяльності рефлексивні акти та дії 

перетворюються в потік рефлексивної діяльності, спрямованої на «усвідомлення 

світу та себе як частини світу» [193, с. 28]. Предметом рефлексивної діяльності 

(пізнання та перетворення) стає сама особистість. Рефлексивна діяльність 

детермінує формування нових особистісних новоутворень, серед яких 

найважливішу роль виконують механізми саморозвитку та самореалізації. У ході 

рефлексивного досвіду збільшується кількість інструментальних рефлексивних 

ресурсів особистості [151], відбувається інтелектуальне оновлення особистості, 

яка «втомилась від інтенсивного життя розуму» [482, с. 151]. 

 

2.2. Рівневий характер організації рефлексивного досвіду особистості 

Питання важливості дослідження рефлексивного досвіду підіймалося в 

роботах педагогічного (О. І. Герасимова, В. О. Мартиненко, М. Ю. Прокофьєва, 

О. Я. Савченко та ін.) та психологічного (А. М. Веремчук, Є. І. Ісаєв, Л. Д. Заграй, 

З. С. Карпенко, М. В. Савчин, В. І. Слободчиков та ін.) напрямів. Так, 

В. І. Слободчиков показав, що рефлексивний досвід – важлива умова становлення 

особистості як суб’єкта саморозвитку. Л. Д. Заграй висвітила роль рефлексивного 

досвіду в доланні егоцентризму, моделюванні власної ідентичності особистості. 

Рефлексивний досвід, на думку дослідниці, є тим фактором, що сприяє 

формуванню загальної картини життя, конструюванню образів «Я» [142]. 

М. В. Савчин запропонував розглядати рефлексивний досвід як важливу складову 

духовно-особистісного досвіду, однією з задач якого є побудова адекватних 

очікувань щодо майбутнього (визначення того варіанта розвитку подій, який 

відповідає зовнішнім обставинам та фізичним і матеріальним можливостям 

людини). «Адекватний прогноз та оцінка своїх ресурсів дозволяє сформувати 

психологічну готовність до майбутніх подій, організувати діяльність із 

попередження ймовірних негативних ситуацій» [434, с. 307]. Отже, найчастіше 

рефлексивний досвід розглядають як умову формування та розвитку особистості, 

як складову більш високоорганізованих психічних явищ. 

На підставі аналізу структурних моделей індивідуального досвіду 

О. М. Лактіонова [230], Ю. М. Швалба [577], рівневих структур суб’єктивного 
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досвіду О. Ю. Артемьєвої [22], О. М. Лозової [253] та ментального досвіду 

М. О. Холодної [545] ми запропонували аналізувати досвід як складне 

багаторівневе та багатокомпонентне утворення особистості. 

Згідно з нашим підходом рефлексивний досвід є інтегративним утворенням, 

що поєднує рефлексивний потенціал як сукупність ресурсів та механізмів, 

рефлексивні форми активності як процеси розгортання рефлексивних механізмів, 

спрямованих на розв’язання задачі, та рефлексивну компетентність як систему 

ментальних структур, що врегульовують процеси функціонування та розвитку 

системи рефлексивного досвіду. Як будь-яка форма індивідуального досвіду 

рефлексивний досвід виконує наступні функції: 1) інтегративну, що включає 

накопичення знань, умінь і навичок, які полегшують процес подальшої взаємодії 

індивіда зі світом [53], [230], [577]; 2) відображувальну функцію, яка забезпечує 

формування уявлень про стабільність світу, події якого повторюються, що надає 

впевненості суб’єкту в застосуванні певних стереотипних дій, у залученні 

шаблонів [230], [570], [577], [592]; 3) адаптивно-результативну функцію, яка 

забезпечує організацію пізнавальної взаємодії суб’єкта зі світом [187], подолання 

проблемних ситуацій за рахунок активізації потенціалу особистості [134], [230], 

[242], протидії руйнівним повторюванням [11]; 4) корекційно-розвивальну 

функцію, яка реалізується в оцінюванні себе, інших, результатів своєї діяльності, 

на основі чого відбувається корегування засобів поводження [8], [53], [230]. 

У залежності від типу рефлексивної задачі (внутрішньої умови) та рівня 

складності проблемної ситуації, що долає суб’єкт в основній діяльності 

(зовнішньої  умови), активізуються складові рефлексивного досвіду різних рівнів 

організації (див. рис. 2.2). Рефлексивний досвід функціонує на трьох рівнях: 

когнітивному, метакогнітивному та особистісному.  

На когнітивному рівні рефлексивного досвіду суб’єктом застосовуються 

схематизми рефлексивної активності, які дозволяють здійснювати моніторинг та 

контроль власної розумової активності, співвідносити проміжні результати 

діяльності зі стандартами, оцінювати отримані дані за різними критеріями та ін. 

Через формування адекватної репрезентації задачі суб’єкт формує оптимальну 

програму дій, яку втілює в основній діяльності. Отримана інформація у формі 
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знань асимілюються в наявну систему знань, реорганізуючи її.  

Рис. 2.2. Особливості функціонування рефлексивного досвіду особистості на 

трьох рівнях 

У таблиці 2.2 ми конкретизували зміст кожного компонента досвіду, 

зображеного на рис. 2.2. 

Ускладнення зовнішніх та внутрішніх умов на метакогнітивному рівні 

потребує від суб’єкта мобілізації не лише когнітивних ресурсів, а й регулятивних 

схематизмів, які дозволяють врегулювати активність через забезпечення 

оптимальних умов функціонування (контроль темпу, кількості ресурсів, порядку 

дій, формування прогнозів майбутніх результатів та ін.). Отже, предметом 

рефлексивного аналізу стають не лише особливості проблемної ситуації, що 

виникла в основній діяльності, а й власні можливості її подолання. Результатами 

рефлексивної активності на даному рівні можна вважати застосування 

конструктивних когнітивних та метакогнітивних рефлексивних стратегій, 

визначення нових критеріїв оцінювання своєї активності, формування моделі 

«процесу вирішення проблеми». 
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Таблиця 2.2 

 Рівнева структура рефлексивного досвіду 

Складові Рівні організації 

когнітивний метакогнітивний особистісний 

Рефлексивний 

потенціал 

особистості 

Когнітивні  

рефлексивні ресурси  

(схематизми, інтелектуальні 

операції, інтелектуальні 

емоційні переживання, 

рефлексивні процедури) 

Метакогнітивні  

рефлексивні ресурси  

(система метакогнітивних 

знань, метакогнітивні 

операції, переживання та 

стратегії) 

Особистісні  

рефлексивні ресурси  

(«Я-концепція», смислотвірні та 

саморегуляторні операції, 

особистісні цінності, 

рефлексивні практики) 

Рефлексивна 

компетен- 

тність 

Рефлексивні структури 

відображення та контролю 

власної розумової 

активності 

(знання, когнітивні 

рефлексивні вміння та 

стратегії, критерії 

оцінювання рефлексивної 

активності) 

Рефлексивні структури 

регулювання розумової 

активності  

(метакогнітивна 

поінформованість, 

метакогнітивні 

рефлексивні вміння, 

прогностичні здібності, 

рефлективність) 

Рефлексивні структури  

формування нових 

ментальних структур (модель 

«Я-рефлексуючого», 

особистісні рефлексивні 

вміння, життєві завдання на 

саморозвиток, рефлексивний 

стиль вирішення внутршніх 

суперечностей) 

Процесуальні 

складові  

(форми 

рефлексивної 

активності) 

Рефлексивні акти (фіксація, 

дистанціювання, 

об’єктивізація, 

реконструкція, осмислення, 

антиципація, оцінка, 

усвідомлення) 

Рефлексивні дії 

(моделювання, 

рефлексивний аналіз, 

оцінка, антиципація, 

планування, емоційний 

контроль, довільне 

управління, моніторинг, 

усвідомлення) 

Рефлексивна діяльність, яку 

забезпечують рефлексивні 

процеси (моделювання, 

самодистанціювання, само-

дослідження, самоосмислення, 

саморозуміння, самовизначен-

ня позиції, переосмислення, 

самопроектування, само-

здійснення, оцінка, антиципація, 

усвідомлення) 

На особистісному рівні функціонування рефлексивного досвіду внутрішні та 

зовнішні умови стають ще більш складними, потребують перегляду явлень про 

власні можливості та здібності (уточнення «Я-концепції»), інтерпретації та 

реінтерпретації свого досвіду задля узгодження його з образом «Я», визначення 

нових орієнтирів для процесу саморозвитку. Предметом рефлексивного аналізу 

стають інтегрований образ «Я», попередній досвід, власний особистісний 

потенціал, життєвий шлях та стиль життя. У результаті продуктивної 

рефлексивної активності суб’єкт формує нові домагання щодо розвитку власних 

здібностей, уточнену перспективу на майбутнє, несуперечливі уявлення про різні 

сторони свого «Я», переживає власну самоефективність та впевненість у власних 

можливостях контролювати події власного життя тощо. 

Внутрішнім чинником, що визначає характер організації рефлексивного 

досвіду як системи, є тип рефлексивної задачі, що ставить перед собою та 

розв’язує суб’єкт. Визначимо специфіку рефлексивних задач, які розв’язуються 
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суб’єктом на кожному рівні організації рефлексивного досвіду. 

 2.2.1. Когнітивній рівень організації рефлексивного досвіду 

Для визначення особливостей функціонування рефлексивного досвіду на 

когнітивному рівні ми застосували теоретичний аналіз дефініцій поняття 

«рефлексія». Нами були відібрані визначення поняття «рефлексії», які 

характеризують саме інтелектуальну форму рефлексії, відображаючи рефлексію 

як механізм функціонування мислення (теоретичного, творчого, критичного). У 

таблиці А. 1 Додатку А наведені групи визначень, які характеризують рефлексію 

як процес усвідомлення власних дій та підстав власної активності, пізнання та 

перетворення реальності. 

Аналіз дефініцій дозволив визначити три основні аспекти аналізу рефлексії 

на когнітивному рівні, які відображають зміст тих рефлексивних задач, що 

розв’язує суб’єкт. У таблиці 2.3 ми систематизували змістові та результативні 

аспекти рефлексивної активності суб’єкта на когнітивному рівні функціонування 

рефлексивного досвіду.  

Таблиця 2.3  

Когнітивний рівень функціонування рефлексивного досвіду 

Рефлексивна 

задача 
Змістові аспекти рефлексивної активності 

Результати рефлексивної активності 

план осмислення план перетворення 

Усвідомлення 

засобів та 

механізмів 

розумової 

діяльності 

- усвідомлення засобів дій; 

- усвідомлення підстав обрання 

певного засобу; 

- визначення порядку дій; 

усвідомлена 

програма дії 

змінена програма 

дії 

Аналіз 

системи знань 

- усвідомлення,  переосмислення та 

корекція вихідної репрезентації задачі; 

- усвідомлення підстав формування 

репрезентації; 

- реорганізація системи знань у 

певній області; 

усвідомлення 

невідповідності 

репрезентації 

задачі 

перетворення 

репрезентації 

задачі 

Співвідношення 

засобів 

розв’язання з 

умовами та 

вимогами задачі 

- оцінка результату, відповідності 

засобів задачі; 

- санкціонування продуктів; 

- контроль за процесом розв’язання 

задачі. 

усвідомлення 

невідповідності 

умов та засобів  

опробування 

нового засобу 

Отже, були виокремлені наступні рефлексивні задачі: 

1. Усвідомлення суб’єктом засобів та механізмів розумової діяльності 

В. В. Давидов та А. З. Зак виокремлюють формальну та змістову форми 

інтелектуальної рефлексії в залежності від рівня узагальненості аналізу власних 
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дій та засобів розв’язання задачі. Якщо метою аналізу власних дій є визначення 

їхніх операційних та змістових складових для забезпечення ефективності 

розв’язання конкретної задачі, то активізується формальна форма рефлексії, що 

має виражений ситуативний характер. Якщо предметом усвідомлення є дія 

(операція, акт) як елемент досвіду суб’єкта, то здійснюється узагальнений розгляд 

своєї активності засобами змістової рефлексії. Остання форма надає суб’єкту 

відповіді на такі питання: «чому воно виконується так, а не інакше, що суттєвого 

в цій дії, щоб воно могло бути успішно виконано в різних (а не тільки в даних) 

умовах» [357, с. 24]. Основна функція, що виконує рефлексивність, – 

усвідомлення засобів та прийомів, всієї програми дій. Фокусування уваги на 

операційному боці діяльності поширює репертуар розумових дій, які може 

здійснювати суб’єкт під час розв’язання задачі, а саме: порівнювати прийоми та 

засоби, оцінювати дії за показником оптимальності, аналізувати різноманітні 

шляхи вирішення проблеми, визначати складності, умови та причини їхнього 

виникнення, випробувати певні прийоми як «ймовірнісні засоби» в ході 

мисленнєвого або практичного експериментування та ін. Результатом рефлексії 

стає усвідомлена програма дії та внесення необхідних змін у програму. 

2. Аналіз системи знань  

На думку В. О. Лекторського, основним об’єктом процесу рефлексії є 

система знань, яка змінюється (добудовується, перебудовується, уточнюється та 

ін.) за рахунок того, що її складові ставляться суб’єктом у нові відносини. Це 

відбувається внаслідок включення знання, що рефлексує суб’єкт, у новий 

контекст, у нову систему відносин із наявними елементами знань. Автор описує 

механізм поширення знань («прирощення») як переведення «неявного знання» 

(сукупності передумов і припущень, що є підґрунтям певних формулювань) у 

«явне знання», яке суб’єкт усвідомлює та може сформулювати [232]. 

А. В. Хуторський підкреслює, що відрефлексовані знання, «знанієві продукти», 

функціонують як «засвоєні способи діяльності, розуміння сенсу досліджуваного 

середовища, самовизначення щодо нього та особисте інформаційне і знаннєве 

прирощення учня» [551, с. 99].  

Основна функція, яку виконує рефлексивність у даному аспекті, – 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


98 

усвідомлення та переосмислення вихідної репрезентації задачі (образно- 

концептуальної моделі об'єкта), внесення змін, що підвищують рівень 

відповідності суб’єктивної моделі інформації, що надходить; усвідомлення 

підстав формування репрезентації; реорганізація системи знань. Результатом 

функціонування механізму рефлексії є усвідомлення невідповідності сформованої 

репрезентації умовам та вимогам задачі, перетворена репрезентація задачі, 

включення отриманих результатів у систему знань суб’єкта. 

3. Співвідношення засобів розв’язання з умовами та вимогами 

задачі  

Так, В. В. Давидов визначав рефлексію як здібність суб’єкта виокремлювати 

та аналізувати власні дії, співвідносячи їх з особливостями організації предметної 

ситуації [108]. Ж. Піяже пов’язував розвиток здатності до рефлексії з 

інтелектуальним розвитком особистості, досягненням рівня формальних операцій. 

Рефлексивна абстракція дозволяє суб’єкту усвідомити невідповідність 

використаних засобів умовам задачі та визначити напрями можливих змін у діях, 

що дозволить не лише призупинити використання раніше сформованого 

схематизму (сформованої норми дій), а й апробувати інші схеми дій, інші засоби 

розв’язання задачі [638]. 

Рефлексивна активність забезпечує оцінку результату діяльності за 

визначеними еталонами й критеріями та встановлення відповідності 

використаних засобів умовам та вимогам задачі. Наявність подібних орієнтирів 

дозволяє суб’єкту здійснювати контроль за процесом розв’язання задачі, за 

актуалізацією «окремих виконавчих дій, що виконуються за готовою стандартною 

програмою» [514, с. 209]. «Рефлексія включає в себе акти оцінки і санкціонування 

продуктів, що формуються в діяльності, і процесів їхнього породження, а також 

контроль за реалізацією цих процесів» [51, с. 117]. Результатом функціонування 

механізму рефлексії можна вважати усвідомлення невідповідності обраних 

засобів умовам задачі, визначення та опробування нових прийомів.  

2.2.2. Метакогнітивний рівень організації рефлексивного досвіду 

Метакогнітивний рівень рефлексивного досвіду актуалізується з метою 

мобілізації регулятивних ресурсів особистості для забезпечення оптимального 
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режиму функціонування, який дозволяє керувати  процесом розв’язання задачі в 

ситуаціях, пов’язаних із труднощами. Для вирішення виникаючих проблем 

суб’єкт не має автоматизованих засобів, готових алгоритмів, однак за рахунок 

переструктурування елементів досвіду він може досягти успіху. На думку 

Р. В. Каламаж, саме вихід системи на метакогнітивний рівень надає їй «не тільки 

більшої усталеності, змістовної наповненості компонентам, але й що не менш 

важливо, більшої гнучкості» [173, с. 102]. Актуальним питанням на цьому рівні 

стає знаходження відповідного засобу вирішення проблеми, для чого 

актуалізується певний пошуковий процес суб’єкта. Таку організовану форму 

пошукової активності, спрямовану на пошук засобу вирішення проблеми, 

Б. М. Величковський назвав «ментальним експериментуванням». На 

метакогнітивному рівні досвіду суб’єкт зустрічається з проблемами, котрі 

пов’язані з виникненням переживання трудності, що спровоковані об’єктивними 

суперечностями, відсутністю відповідності між вимогами і умовами проблемної 

ситуації (висока невизначеність умов, багатозначність можливих рішень, 

складність перетворень та ін.) та можливостями суб’єкта (нестача часу, бажання, 

невпевненість у своїй здатності знайти рішення, відсутність у досвіді 

відповідного засобу визначення шуканого та ін.).  

У таблиці А. 2 Додатку А наведені дефініції поняття «рефлексія», які 

характеризують її як форму регуляції та саморегуляції суб’єкта. Аналіз наведених 

дефініцій дозволив нам виокремити чотири основні рефлексивні задачі, які 

розв’язує суб’єкт на цьому рівні. У таблиці 2.4 ми систематизували змістові та 

результативні аспекти рефлексивної активності на метакогнітивному рівні, що 

обумовлені специфікою рефлексивних задач, які розв’язує суб’єкт. 

Розглянемо визначені задачі більш докладно: 

1. Перетворення моделі «процесу вирішення проблеми»  

Потреба в даному типі рефлексивної задачі виникає при появі позаштатної 

ситуації, пов’язаної з протиріччям між даними інструкції, умовами задачі та 

реальними вимогами ситуації. У подібних умовах, на думку С. Е. Ковальова, 

ситуація стимулює суб’єкта передивитися норми своєї діяльності, визнати своє 

право «на відхилення від заданої інструкції» [193, с. 19]. Рефлексивною задачею 
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може стати перетворення моделі об’єкта (переформулювання інструкції, зміна 

репрезентації задачі) на підставі усвідомлення вимог актуальної ситуації 

(зовнішні обставини, наявні ресурси суб’єкта). Результатом її розв’язання стає 

визнання та усвідомлення існуючого протиріччя між зовнішніми вимогами та 

можливостями суб’єкта, на підставі чого вносяться зміни в існуючу модель 

«процесу вирішення проблеми».   

Таблиця 2.4  

Метакогнітивний рівень функціонування рефлексивного досвіду 

Рефлексивна 

задача 
Змістові аспекти рефлексивної активності 

Результати рефлексивної активності 

план осмислення план перетворення 

Перетворення 

моделі «процесу 

вирішення 

проблеми» 

 

- переформулювання задачі в 

проблему; 

- усвідомлення суперечності, що 

лежить в основі проблеми; 

- усвідомлення особливостей 

актуальної ситуації; 

- оцінка власних ресурсів, 

співвідношення їх з проблемою; 

визначення 

об’єктивної  

суперечності між 

вимогами задачі та 

можливостями 

суб’єкта   

внесення змін у 

модель «процесу 

вирішення 

проблеми» 

Регуляція 

пошукового 

процесу  

- здійснення моніторингу 

когнітивних процесів; 

- планування етапів та 

прогнозування результатів когнітивних 

процесів; 

- регуляція когнітивної активності; 

експлікація 

еталонів оцінки, 

контролю 

когнітивних 

процесів   

застосування 

регуляторних схем, 

активізація 

регуляторних 

механізмів 

Аналіз власного 

пошукового 

процесу 

- визначення «зон» можливих 

помилок, формування прогнозів; 

- оцінка ефективності дій; 

- усвідомлення причин утруднень; 

- визначення напрямів корекції; 

визначення 

перешкод, 

усвідомлення 

їхніх причин, 

окреслення 

напрямів 

реорганізації 

опробування 

нового засобу 

вирішення 

проблеми 

Саморегуляція 

рефлексивної 

активності 

- регулювання та контроль 

виконання регуляторних дій; 

- формування внутрішніх 

регуляторних схем; 

- мобілізація ресурсів суб’єкта. 

визначення 

власних еталонів 

оцінки та 

контролю 

рефлексивних дій 

оптимізація 

внутрішніх умов 

діяльності 

2. Регуляція пошукового процесу, спрямованого на знаходження 

засобу вирішення проблеми 

Найчастіше подібна задача виникає при відсутності зразків вирішення 

проблеми в досвіді суб’єкта. Г. П. Щедровицький вважав, що саме в таких 

випадках, коли суб’єкт не має готового до застосування схематизму і виникає 

необхідність у рефлексивних процесах. Для знаходження рішення суб’єкт 

застосовує різні процеси (планування, прогнозування, оцінювання та ін.), однак 

їхня ефективність буде вкрай низькою, якщо не буде здійснено аналіз минулого 
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досвіду, «усвідомлення вже виконаних раніше дій та отриманих у результаті 

продуктів» [585, с. 50]. Для розв’язання цієї задачі суб’єкт повинен вийти з 

позиції діяча та перейти на іншу, зовнішню позицію, яка є зовнішньою і по 

відношенню до попередньої предметної діяльності, і по відношенню до минулих 

та майбутніх дій. Перехід у позицію рефлексивної діяльності збагачує арсенал 

засобів суб’єкта новими, що дозволяє йому «будувати смисли», виходячи з яких 

по новому описувати, розуміти свою попередню діяльність.  

Рефлексивною задачею в даному випадку виступатиме регулювання процесу 

пошуку засобу, придатного для вирішення проблеми, через активування процесів 

мимовільного та довільного інтелектуального контролю, метакогнітивної 

поінформованості, відкритої пізнавальної позиції (М. О. Холодна), а також 

сформованих метакогнітивних стратегій усвідомлення, планування та управління 

(Л. В. Засєкіна), проведення метакогнітивного моніторингу власної 

інтелектуальної активності (Д. Халперн, М. Л. Смульсон). У результаті 

розв’язування цієї рефлексивної задачі суб’єкт починає усвідомлювати свої 

стандарти та критерії оцінювання, засоби організації контролю, на підставі чого 

він може апробувати різні регуляторні схеми, обирати для застосування більш 

адекватні метакогнітивні стратегії, які упорядковують перебіг інтелектуальної 

активності. 

3. Аналіз власного пошукового процесу 

Якщо застосування рефлексивних актів на когнітивному рівні не призвели до 

позитивного результату, тобто суб’єкт оцінює свої попередні спроби як неуспішні 

(ситуація, коли «суб’єкт отримує не той продукт, який бажав, або не може знайти 

необхідний матеріал, або зовсім не може виконати необхідні дії» 

(Г. П. Щедровицький [179, с. 57])), фокус рефлексії переноситься саме на процес 

вирішення проблеми, на особливості його організації, на окремі його етапи. 

Результатом аналізу власної пошукової активності, спрямованої на знаходження 

ефективних засобів вирішення проблеми, стає усвідомлення перешкод, які 

заважають отримати позитивний результат, причин обирання тих чи інших 

прийомів як засобів вирішення проблеми, окреслення ймовірних напрямів 

подальшої реорганізації власної активності. Результати, отримані в плані 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


102 

осмислення, стають підставами для опробування нових прийомів вирішення 

проблем.   

4. Саморегуляція власної рефлексивної активності 

Рефлексивною задачею може стати регуляція та контроль виконання 

регуляторних дій із метою підвищення їхньої ефективності та оптимальності 

виконання. При високому рівні розвитку рефлексивних здібностей у суб’єкта 

може сформуватися установка на розробку та засвоєння певних систем контролю 

своєї діяльності. Процес регулювання інтегративних процесів, які самі мають 

регулятивну природу, можна вважати саморегуляцією. Ю. М. Кулюткін надав 

визначення поняттю «рефлексивна саморегуляція» як механізму роз’єднання 

функцій управління та контролю всередині особистості [226]. При такому 

роз’єднанні суб’єкт виступає для себе і об'єктом управління (як «я-виконавець»), і 

суб'єктом управління (як «я-контролер»). На такому рівні регулювання (на 

відміну від контролю за виконанням окремих дій, що здійснюються за готовою 

програмою), за концепцією Ю. М. Кулюткіна, суб’єкт екстерналізує «ті внутрішні 

регуляторні схеми і процеси, які дозволяли йому здійснювати свої управляючі 

функції» [226, с. 27]. Таким чином, можна припустити, що в міру поширення 

рефлексивного досвіду в суб’єкта формуються внутрішні регуляторні схеми, які 

дозволяють більш ефективно організовувати розумові процеси. Результатами 

розв’язання цієї рефлексивної задачі ми вважаємо визначення власних еталонів 

оцінювання, проведення контролю рефлексивних дій та оптимізацію власного 

стану (його мотиваційних, вольових, емоційних аспектів) як важливої 

внутрішньої умови ефективної діяльності. 

Основною особливістю рефлексивного досвіду на метакогнітивному рівні є 

те, що усвідомлення та зміни відбуваються в двох планах: у плані задачі 

(початкова задача переформулюється в проблему, знаходяться нові засоби її 

розв’язання) та в плані уявлень про власні можливості (поширюються 

метакогнітивні знання, уточнюється образ «Я»). Формування рефлексивної задачі 

відбувається на підставі усвідомлення основного протиріччя, що виникає в ході 

інтелектуальної активності – невідповідності засобів, що використовує суб’єкт, 

вимогам задачі. Тому і вирішується воно через реорганізацію моделі «процесу 
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вирішення проблеми», реорганізацію й інтенсифікацію ресурсів, через 

регулювання процесу вирішення проблеми та саморегулювання рефлексивної 

активності. 

2.2.3. Особистісний рівень організації рефлексивного досвіду 

На особистісному рівні рефлексивного досвіду особистість розв’язує 

найбільш складні завдання, пов’язані з дослідженням характеру сформованості 

свого «Я образу», з узгодженням результатів діяльності та нового досвіду з 

особистісними уявленнями, з формуванням нового погляду на себе як на суб’єкта 

рефлексивної активності та ін. За формою організації рефлексивна активність стає 

рефлексивною діяльністю, розгортання якої дозволяє суб’єкту досягати 

поставлені цілі, отримувати продукти внутрішньої роботи, які є тими 

новоутвореннями, що змінюють характер організації рефлексивного досвіду як 

динамічної системи, підвищують рівень рефлексивної компетентності у 

розв’язанні задач самопізнання, самовизначення, самоздійснення та ін. 

У таблиці А. 3 Додатку А наведені дефініції поняття «рефлексія», які 

характеризують її як процес конструювання та уточнення власної «Я-концепції». 

У таблиці 2.5 ми систематизували змістові та результативні аспекти рефлексивної 

активності суб’єкта при розв’язанні рефлексивних задач на особистісному рівні 

рефлексивного досвіду. Нами були виокремлені наступні рефлексивні задачі:  

1. Рефлексивна задача на самодермінацію 

Саме особистісна рефлексія, на думку С. Ю. Степанова, надає усвідомленість 

та внутрішню зв’язність «подієвості людського життя» [100, с. 93]. У таких 

умовах рефлексивна активність забезпечує «переоформлення значущих ціннісно-

смислових утворень свідомості» [61, с. 8], що сприяє мобілізації особистісно-

інтелектуальних ресурсів для подолання проблемно-конфліктної ситуації та 

формуванню певного типу ставлення людини і до себе, і до оточення. 

Рефлексивна діяльність суб’єктів, на думку Я. М. Бутерко [61], відбувається в 

мотиваційно-потребнісній сфері особистості, однією з задач якої є забезпечення 

обрання найбільш значущого мотиву, формування наміру (інтенції) та визначення 

засобів реалізації мотиваційних тенденцій у діяльності або поведінці. 

А. В. Брушлинський вказував на те, що саме в рефлексивній діяльності суб’єкт 
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визначає та розвиває цілі своєї активності. Даний процес супроводжується 

частковим усвідомленням мотивів своїх дій та наслідків активності [58].  

Таблиця 2.5  

Особистісний рівень функціонування рефлексивного досвіду 

Рефлексивна 

задача 
Змістові аспекти рефлексивної активності 

Результати активності 

план осмислення план перетворення 

Самодетер-

мінація  

- визначення ставлення до проблемно-

конфліктної ситуації та до себе; 

- мобілізація ресурсів; 

- формування намірів (інтенції, мети), 

усвідомлення мотивів діяльності; 

формування 

ціннісно-

смислового 

контексту 

ситуації   

формування  

намірів щодо 

рефлексивної 

активності 

Самопізнання 

- формування знань про власну «Я-концепцію», 

особливості життєдіяльності; 

- оцінка окремих сторін свого «Я», порівняння 

різних «образів Я»; 

- інтеграція різних знань про себе в єдину 

систему; 

- встановлення причинно-наслідкових зв’язків, 

що пояснюють формування певних сторін 

особистості; 

осмислення та 

розуміння 

певних аспектів 

«Я-концепції»   

формування  

різних образів «Я» 

(реального, 

бажаного, 

ідеального) 

Самовиз-

начення 

- визначення суперечностей у проблемно-

конфліктній ситуації; 

- побудова нового цілісного образу проблемно-

конфліктної ситуації; 

- переосмислення різних «образів Я»; 

- формування нових, творчих засобів реагування в 

певних умовах; 

надання нових 

особистісних 

смислів 

відносинам, 

уточнення знань 

про світ 

визначення  

позиції, обрання 

засобу реагування 

Самопро-

ектування  

- визначення ціннісно-смислових орієнтирів 

функціонування та розвитку особистості; 

- формування планів на найближчий час, 

уточнення програм поводження; 

- формування перспективних планів, програм 

дослідження, корекції та розвитку власного «Я»; 

- перебудова власних підстав діяльності, 

формування нових програм поводження; 

визначення 

плану та 

програми 

реалізації 

обраного засобу 

обрання та 

конструювання 

умов для 

самореалізації 

Самоздійс-

нення 

- усвідомлення суперечностей між уявленнями 

про себе та власним досвідом; 

- уточнення уявлень про себе, внесення змін у «Я-

концепцію»; 

- реалізація обраного засобу поводження, форми 

активності. 

визначення 

найбільш 

придатних 

практик, засобів 

поводження 

реалізація практик  

актуалізації 

потенціалу, 

збереження 

цілісності «Я» 

Таким чином, ми будемо вважати, що однією з рефлексивних задач, що 

розв’язується на особистісному рівні аналізу рефлексивної активності, є 

самодетермінація активності, яка припускає визначення ціннісно-смислового 

контексту ситуації, у якій перебуває суб’єкт, актуалізацію намірів (виокремлення 

та відбір цілей діяльності на підставі упорядкованої системи особистісних 

ціннісних переваг) щодо власної рефлексивної активності.  
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2. Задача на самопізнання 

Ситуації перешкод стимулюють суб’єкта до усвідомлення власних проявів у 

діяльності та особливостей поведінки, що знаходить відображення в появі 

рефлексивних суджень про власні якості та ресурси, в уточненні складових «Я-

концепції». Навіть у шестирічок, яких досліджувала Г. А. Цукерман, 

стимулювальними умовами пізнавальної активності є ситуація, коли «старий 

спосіб не працює, а вирішення нового завдання вже достатньо мотивоване» [554, 

с. 5]. С. Б. Спиридонова уточнює, що рефлексія особистісних якостей на відміну 

від рефлексії у сфері діяльності і спілкування здійснюється при «неявному 

утрудненні» [480, с. 79]. Відчуття неконгруентності, невідповідності обраних 

засобів умовам проблеми, їхньої неефективність призводить до поглиблення 

уваги суб’єкта до своїх властивостей, різних боків своєї особистості. Саме 

рефлексія, на думку В. В. Століна, формує внутрішню можливість критики та 

незгоди з самим собою, що створює умови до внутрішнього діалогу з собою, 

надає можливість формувати різноманітні точки зору на світ та на себе за рахунок 

«реальної залученості до різних систем зв'язків» [492]. В. Г. Анікіна додає, що 

рефлексивна активність може ще бути спровокована ситуаціями пізнання та 

самопізнання у процесі організації діалогу з Іншим [15].  

Рефлексивною задачею стає самопізнання, дослідження власних якостей та 

здібностей, своїх можливостей (актуальних та потенційних ресурсів). 

Самопізнання – «процес усвідомлення та накопичення людиною знань відносно 

особливостей своєї життєдіяльності та особистості» [479, с. 280]. 

М. В. Григорович виокремила відтворення та осмислення як процеси, 

функціонування яких забезпечує аналіз «Я-концепції» суб’єкта. Результати, 

усвідомлені особистістю у процесі самопізнання, дозволяють обґрунтувати 

особистісне право суб’єкта на зміну моделі поведінки [100], уточнити власні 

знання про світ та себе, усвідомити певні аспекти власної «Я - концепції», 

сформувати різні образи «Я» щодо певної проблемно-конфліктної ситуації («Я-

реальне», «Я-можливе», «Я-бажане» та ін.).  

3. Задача на самовизначення 

У проблемно-конфліктній ситуації спостерігається не лише осмислення 
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суб’єктом свого ставлення до певних складових проблеми (що було визначено на 

когнітивному та метакогнітивному рівнях розгляду), але й переосмислення 

інтелектуальних (репрезентацій предметної ситуації проблеми) та особистісних 

(образів «Я», з якими ототожнює себе особистість, перебуваючи в конфліктному 

стані) змістів. Саме процес переосмислення, на думку С. Ю. Степанова та 

І. М. Семенова, є механізмом «зміни, отже, і породження психічних новоутворень 

у проблемно-конфліктних ситуаціях» [446, с. 38]. М. В. Григорович акцентувала 

увагу на переосмисленні суб’єктом уявлень про себе, що виражається у 

визначенні важливих внутрішніх орієнтирів та засобів, які дозволяють розрізнити 

та встановити обмеження між «Я» та «не Я» [100]. В. І. Моросанова та 

О. О. Аронова зазначали, що рефлексія виникає, коли «суб’єкт стикається з 

необхідністю переглянути прийняті форми діяльності, звичні уявлення про світ та 

власне Я, свої установки і системи цінностей» [290, с. 15]. 

Таким чином, переосмислення відносин ми будемо розглядати як процес, що 

забезпечує самовизначення суб’єкта у проблемно-конфліктній ситуації. 

Самовизначення – «процес та результат обрання особистістю своєї позиції, цілей і 

засобів самореалізації в конкретних обставинах життя» [307]. Саме сформована 

позиція суб'єкта, на думку Р. М. Грановської, визначає ефективність використання 

досвіду і засвоєння нового. У змінених умовах установка може забезпечити 

високу швидкість знаходження засобу подолання проблемної ситуації і економію 

зусиль особистості, якщо нові умови мають схожість із колишніми. «... Тоді, 

раніше вироблена установка може бути перенесена і працювати в нових умовах» 

[99, с. 374]. Результатом обрання суб’єктом нової позиції у проблемно-

конфліктній ситуації стає надання нових особистісних смислів існуючим 

відносинам, або формування готовності застосувати в реальній діяльності 

обраний засіб вирішення проблеми. 

4. Задачі на самопроектування 

Побудова ціннісно-смислової структури проблемно-конфліктної ситуації 

завдяки переосмисленню відносин між окремими її елементами та зняттю 

об’єктивних та суб’єктивних суперечностей стимулює суб’єкта до формування 

планів поведінки на найближчий час та перспектив на майбутнє, які 
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визначатимуть процеси самореалізації та саморозвитку. Основною рефлексивною 

задачею суб’єкта в даному випадку ми будемо вважати самопроектування.  

За Ж.-П. Сартром, «людина – … – істота, що прямує до майбутнього та 

усвідомлює, що вона проектує себе в майбутнє. Людина – це, насамперед, проект, 

який переживається суб'єктивно…» [441, с. 323]. На підставі усвідомлення 

смислових відносин між актуальним станом та важливими ціннісними 

установками суб’єкт обирає певний принцип дії, який дозволяє окреслити план 

подолання проблемної ситуації. І. С. Морозова припускає, що визначення з 

основним принципом дій призводить до самомобілізації та самоорганізації 

суб’єкта в умовах проблемно-конфліктної ситуації, а зміна відношення суб’єкта 

до власного засобу поводження є основним механізмом рефлексії [288]. 

На думку Л. Ф. В'язнікової найвищим рівнем самопроектування можна 

вважати «професійне авторство, що являє собою інтеграцію процесуальних та 

особистісних властивостей, які визначають … здатність до творчого перетворення 

дійсності» за рахунок перегляду та змін власних підстав діяльності, 

перепрограмування, формування принципово нових програм поводження [86, 

с. 100]. Визначення плану та програми реалізації обраного засобу, конструювання 

умов, необхідних для ефективної самореалізації, – основні результати розв’язання 

рефлексивної задачі на самопроектування, які дозволяють суб’єкту перейти з 

рефлексивного плану в план реальної взаємодії, практичної діяльності. 

5. Задачі на самоздійснення 

У складних ситуаціях суб’єкт розв’язує рефлексивну задачу на 

самоздійснення, що припускає актуалізацію свого життєвого потенціалу, 

визначення свого призначення та реалізацію його в різних формах усвідомленої 

активності. Акти самоздійснення можуть бути спрямовані на зовнішній світ у 

формі актів поведінки або дій, які відображають ціннісно-смислове ставлення 

суб’єкта до інших осіб, проблемної ситуації та ін., а також можуть направлятися 

на себе з метою самокорегування та саморозвитку.  

Зовнішні форми активності можуть бути діяльнісними, спрямованими на 

перетворення умов ситуації, реалізацію обраних практик, а можуть мати більш 

споглядальний характер (розмірковування над можливими варіантами 
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поводження, мисленнєвий аналіз). К. Роджерс визначив дві основні процедури, 

які дозволяють людям змінювати уявлення про власні можливості та ставлення до 

себе: зміна «ідеального Я» в напрямі його більшої адаптації до реальних умов, що 

робить його «менш ідеально пристосованим та більш досяжним» [377], а також 

порівняння нинішнього стану («теперішнє Я») з минулими станами («пригадані 

Я»), що дозволяє усвідомлювати зміни, які відбулися з часом.У деяких варіантах 

можуть спостерігатися і заміщувальні форми активності, які виражаються в 

переключенні уваги суб’єкта з процесу подолання проблемно-конфліктної 

ситуації на інші форми активності, і відстороненість як один із засобів реагування 

на ситуацію, при якому суб’єкт зменшує цінність певних відношень, 

«відмовляється від зробленого, здійсненного, досягнутого, створеного та 

переданого іншим…» [482, с. 184], і свідоме відкладання вирішення проблеми.  

Визначення рефлексивних задач, які може ставити перед собою і 

розв’язувати суб’єкт, детерміноване не лише умовами реальності, зовнішнім 

фактором, але й операціональними можливостями суб’єкта, внутрішнім 

фактором. Логічні операції, на думку О. Б. Старовойтенко, структуруються в 

змістові «формули» та «алгоритми» (рефлексивні дії та практики), котрі 

забезпечують визначення, осмислення та перетворення знань про власне «Я» 

суб’єкта, диференціацію та інтеграцію їх у єдиний «образ Я» [482].  

 

2.3. Структурна організація рефлексивної компетентності 

Погоджуючись з думкою В. О. Ганзена, що системний аналіз психіки слід 

розпочинати з аналізу її функцій, з розгляду її функціональної структури (склад 

функцій та характер співвідношення між ними) [87], ми визнаємо примат функцій 

у організації внутрішньої структури системи. Отже, побудову моделі 

рефлексивної компетентності слід розпочинати з визначення тих функцій, 

виконання яких вона забезпечує. Ми виокремлюємо щонайменше три групи 

функціональних відносин, специфіка яких визначає особливості організації та 

функціонування компетентності як цілісної системи в межах досвіду. Нами 

визначені такі групи: предметно-практичні, інтегративні та системні функції. 
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Кожна з визначених груп функцій дозволяє описати особливості функціонування 

цілісності в певній площині аналізу: предметно-практичні функції пов’язані зі 

специфікою функціональних завдань, які вирішує система на практиці 

(компонентна площина аналізу), інтегративні функції підтримують цілісність 

функціонування системи за рахунок поєднання та узгодження функціонування 

окремих елементів у процесі подолання проблемних ситуацій різного рівня 

складності (рівнева площина), системні функції забезпечують ефективне 

функціонування цілісності в системі більш високого рівня організації (системна 

площина). 

Перша група функцій пов’язана з забезпеченням зовнішньої активності та 

ефективності розв’язування задач певної предметно-практичної діяльності. Згідно 

з підходом В. Д. Шадрикова, виконання таких функцій системою дозволяє 

суб'єкту успішно вирішувати функціональні завдання, які становлять сутність 

діяльності [571]. Зміст цих функцій визначає компонентний склад компетентності 

як системи, оскільки кожен компонент забезпечує реалізацію конкретної функції. 

При визначенні предметно-практичних функцій ми спиралися на визначення 

М. О. Холодної, згідно з яким «високий рівень компетентності передбачає 

високий рівень розуміння проблем у деякій реальній предметній області (такої як 

математика, шахи і т. п.), досвідченість при виконанні складних дій і ефективність 

суджень» [545, с. 40]. Також ми визначили четверту функцію, що пов’язана з 

організацією виконавчої діяльності в ситуаціях із високою невизначеністю. Отже, 

до складу предметно-практичних функцій компетентності особистості ми 

включаємо: а) адекватне розуміння проблемних ситуацій (умов та вимог задачі, 

суб’єктивних та об’єктивних суперечностей); б) забезпечення продуктивного 

виконання рефлексивних актів, дій, діяльності; в) контроль рівня виконання 

діяльності (оцінювання та прогнозування результатів, визначення домагань як 

орієнтирів майбутньої діяльності); г) забезпечення організації виконавчих форм 

діяльності в невизначених ситуаціях (актуалізація прийомів, установок, позицій). 

Виконання даних функцій забезпечують інформаційний, інструментальний, 

оцінно-мотиваційний та поведінковий компоненти компетентності відповідно. 

Перший компонент системи був названий нами «інформаційним», оскільки він 
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забезпечує формування репрезентації задачі, моделей «процесу вирішення 

проблеми» і себе як суб’єкта певного виду активності. Елементи інформаційного 

компонента здійснюють перетворення поточної інформації в контексті 

спеціальних знань та уявлень про власні спеціальні здібності. Адекватне 

розуміння проблеми потребує співвідношення актуальної інформації, шо 

надходить ззовні, з відомостями суб’єкта, які зберігаються в системі знань, є 

складовими його «Я-концепції». 

Другий компонент системи отримав назву «інструментальний», оскільки він 

забезпечує продуктивне виконання суб’єктом рефлексивних актів, дій і діяльності 

за рахунок застосування сформованої системи вмінь, яка включає когнітивні та 

регулятивні прийоми, засоби вирішення внутрішніх суперечностей, що 

виникають у проблемно-конфліктній ситуації. Складові інструментального 

компонента забезпечують досягнення певного результату, реалізацію 

функціональних ефектів системи.  

Третя складова системи, оцінно-мотиваційний компонент, забезпечує 

реалізацію функції контролю за перебігом активності суб’єкта через здійснення 

оцінювання та формування оцінних суджень, прогнозування майбутніх 

результатів, визначення домагань на майбутнє. Функціонування оцінно-

мотиваційного компонента реалізується в заходах контролю діяльності та 

ініціювання мотиваційно-регуляторних схем.  

Останній компонент був названий нами «поведінковим», оскільки він 

забезпечує організацію зовнішньої (виконавчої) активності суб’єкта в ситуаціях з 

підвищеним рівнем невизначеності за рахунок актуалізації поведінкових 

стратегій, установок на певний тип активності, інтегративних стильових 

властивостей, які дозволяють знизити кількість ступенів свободи, обрати 

найбільш оптимальний засіб подолання проблемної ситуації, скоординувати 

функціонування механізмів та процесів різного рівня організації. Елементи 

поведінкового компонента потрібні для організації виконавчої діяльності в 

невизначених ситуаціях, які потребують прийняття оперативних рішень. 

До другої групи функцій ми віднесли ті, які забезпечують функціонування 

системи як цілісності у процесі подолання проблемних ситуацій різного рівня 
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складності. Будучи включеною в систему психічної діяльності, компетентність 

робить свій вклад у підтримання її цілісності, забезпечуючи виконання її 

основних функцій. У такий спосіб відбувається інтегрування компетентності як 

цілісного інтегративного утворення в систему інших утворень психіки, узгоджене 

функціонування яких забезпечує безперервність психічної діяльності. Для 

побудови нашої моделі ми обрали три інтегративні функції психіки, а саме: 

відображувальну, регулятивну [87] та перетворювальну [578].  

Отже, до складу інтегративних функцій ми віднесли функції 

компетентності, які забезпечують: 1) відображення оперативної інформації через 

формування адекватної репрезентації задачі, проведення обробки інформації, 

здійснення поточного контролю за перебігом розумової активності, 

упорядкування прийомів за визначеними орієнтирами (відображувальна функція); 

2) регулювання поточної діяльності суб'єкта у процесі подолання проблемних 

ситуацій через корегування уявлень про актуальні та потенційні можливості, 

контроль розподілу власних ресурсів та зусиль, формування прогнозів на 

майбутнє, підтримання мотивації та високого рівня активності (регулятивна 

функція); 3) формування нових психічних утворень (знань, вмінь, домагань, 

стратегій та ін.) через переосмислення актуальних ситуацій, реінтерпретацію 

здобутого досвіду й уточнення «Я-концепції», визначення домагань, 

конструювання нових засобів подолання проблемних ситуацій (перетворювальна 

функція). 

Таким чином, ми можемо припустити, що в залежності від рівня складності 

проблемної ситуації, що долає суб’єкт, компетентність може функціонувати на 

різних рівнях. Кожен рівень організації системи компетентності пов’язаний із 

забезпеченням виконання усіх трьох визначених функцій, при певній перевазі 

однієї з них. Ми виокремлюємо: 1) когнітивний рівень функціонування 

компетентності, який забезпечує адекватне відображення й використання раніше 

отриманої інформації у процесі розв’язання поставлених перед суб'єктом задач; 

2) метакогнітивний рівень функціонування, який забезпечує контроль за 

характером протікання поточної діяльності; управління психічною активністю 

суб’єкта у процесі вирішення проблем; 3) особистісний рівень функціонування 
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компетентності, який забезпечує формування та закріплення нових психічних 

утворень через опробування їх у процесі долання проблемно-конфліктних 

ситуацій. 

Третю групу функцій сформували системні функції, які виконує 

компетентність по відношенню до інших компонентів досвіду та самого досвіду 

як системного утворення. Так, у системі рефлексивного досвіду компетентність 

забезпечує управління процесами функціонування та розвитку системи досвіду в 

умовах взаємодії суб’єкта з об’єктом через регулювання процесів організації та 

реалізації психічної активності. По відношенню до інших складових системи 

досвіду компетентність здійснює: 1) мобілізацію ресурсів, необхідних для 

ефективного подолання проблемних ситуацій; 2) організацію різних форм 

рефлексивної активності, спрямованих на пошук засобу зняття суперечностей. 

Важливим питанням залишається визначення системотвірного фактора 

системи компетентності особистості, що забезпечить її цілісність існування та 

ефективність розвитку. Системотвірні фактори виконують певні функції по 

відношенню до систем, а саме: 1) виступають джерелом виникнення систем; 

2) відіграють важливу роль у підтримці рівноваги системи; 3) забезпечують 

процес «успадкування в системах, пам'ять про її коди» [496]. У психологічних 

дослідженнях, заснованих на функціональній теорії систем [18], часто 

розглядають функціональні зв’язки як системотвірний фактор. Таким фактором, 

що визначає поведінкові акти, вважають «домінуючу мотивацію, яка формується 

на основі провідної потреби організму» [496, с. 68].  

На нашу думку, системотвірним фактором можна вважати системну 

функцію, яка визначає особливості функціонування утворення в системах більш 

високого рівня організації. Саме системна функція є визначальною для 

предметно-практичних та інтегративних функціональних відносин, вона є тією 

ознакою, за якою відбувається відбір елементів у систему, її досягнення стає тією 

сталою метою, яка визначає смисловий контекст її існування. 
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На рисунку 2.3 ми відобразили основні групи функцій, що виконує 

рефлексивна компетентність особистості.  

Рис. 2.3. Співвідношення основних функцій компетентності особистості 

Проведений нами аналіз різних моделей компетентності, представлених у 

роботах Е. Глезера [636], М. С. Голованя [90], І. О. Зимньої [156-157], 

В. І. Кашницького [185], А. К. Маркової [268], А. Б. Мудрик [292], Дж. Равена 

[365], З. Н. Сейдаметової [443], Л. М. Спенсерa та С. М. Спенсера [477], 

І. Я. Уділової та І.О. Максимова [525], А. Фішерa [626], Д. Халперн [642-643], 

Т. Холенда [648], Дж. Четама та Дж. Чиверса [613], [616], Д. Шона [689] та ін., 
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дозволив нам побудувати універсальну модель компетентності особистості [422], 

елементи якої функціонують на когнітивному [407], метакогнітивному [400] та 

особистісному [412] рівнях. 

На підставі цієї моделі була запропонована модель структурно-

функціональної організації рефлексивної компетентності особистості, яка 

відображає і багатокомпонентний склад компетентності, і наявність декількох 

рівнів функціонування системи в залежності від складності проблеми, що вирішує 

суб’єкт [393]. Отже, у запропонованій моделі, відображеній на рисунку 2.4, 

представлені дванадцять елементів рефлексивної компетентності, які групуються 

за трьома рівнями функціонування (когнітивний, метакогнітивний та 

особистісний) та чотирма компонентами (інформаційний, інструментальний, 

оцінно-мотиваційний та поведінковий), кожен із яких виконує свою специфічну 

функцію, роблячи свій внесок у виконання основної системотвірної функції 

компетентності – управління процесами функціонування і розвитку системи 

рефлексивного досвіду суб’єкта.  

Розглянемо докладно склад кожного компонента рефлексивної 

компетентності.  

2.3.1. Інформаційний компонент рефлексивної компетентності 

Інтеграція трьох особистісних утворень дозволяє в повній мірі виконувати 

функцію формування адекватного розуміння рефлексивної задачі, що розв’язує 

суб’єкт. Інформаційний компонент поєднує: 1) систему знань про рефлексію та 

форми рефлексивної активності, на основі якої формуються репрезентації 

рефлексивних задач; 2) метакогнітивну поінформованість суб’єкта стосовно 

власної рефлексивної активності, яка корегує уявлення про актуальні та 

потенційні можливості; 3) модель «Я-рефлексуючого», в межах якої уточняються 

та реконструюються «образи Я». 

1. Система знань про рефлексію та форми рефлексивної активності 

Дослідники, що аналізують структуру рефлексивної компетентності або всієї 

рефлексивної діяльності, визнають центральну роль знань суб’єкта про рефлексію 

взагалі, про індивідуальні особливості рефлексивної активності, про фактори, що 

визначають її прояви та детермінують її розвиток. Так, Н. П. Максимченко 
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розглядала знання про рефлексію як умову формування рефлексивної 

компетентності. Авторка визначила наявність знань про рефлексію як основу 

використання різноманітних (внутрішніх та зовнішніх) прийомів для її 

актуалізації, стимулювання [266]. 

Рис. 2.4. Модель структурно-функціональної організації рефлексивної 

компетентності особистості 

Т. В. Дмитрієва визначила когнітивний компонент рефлексивної діяльності, 

пов’язавши його зміст зі знаннями суб’єкта про рефлексію. Рівень розвиненості 
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даного компонента залежить від «сформованості системи знань про зміст, 

структуру, види рефлексії, її цілі, завдання, що мають значення для розвитку і 

саморозвитку особистості» [121, с. 38]. За підходом О. В. Гулєєвої, у структурі 

компетентності знання (когнітивний компонент) є основою для адаптації до 

професійного середовища, «база самонавчання… та саморозвитку» [103, с. 136]. 

Система знань дозволяє суб’єктам співвідносити отримані результати діяльності з 

прийнятими соціальними та професійними нормами, стандартами; визначати 

орієнтири в різноманітних ситуаціях. У своєму дисертаційному дослідженні 

Т. С. Фещенко посилається на тримірну модель вимірювання компетенції 

Т. Дюрана та виокремлює 3 форми знань, які описуються поняттями «знаю що», 

«знаю як», «знаю навіщо» [534, с. 123]. 

Використовуючи дану схему, ми виокремлюємо три структурні складові 

системи знань суб’єкта про рефлексивну активність [426]: 

− загальні знання про рефлексію як властивість психіки («знаю, що»), які 

інтегрують інформацію щодо поняття «рефлексія», мети рефлексивної активності, 

форм рефлексії, умов виникнення рефлексії, здібностей, необхідних суб’єкту для 

здійснення рефлексії; структурних компонентів рефлексивної активності та ін.; 

− знання про засоби формування, перетворення та розвитку різних форм 

рефлексії («знаю як»), які поєднують відомості стосовно засобів актуалізації форм 

рефлексивної активності, регулювання їх (посилення, прискорення, гальмування 

та ін.); прийомів розвитку рефлексивних здібностей;  

− знання про підстави рефлексивної активності, про переваги її застосування 

(«знаю навіщо»), що представлені інформацією про ситуації та сфери 

застосування отриманих знань, про переваги, які отримує людина з 

високорозвиненими рефлексивними здібностями; про проблеми, що виникають у 

житті людей із низьким рівнем розвитку рефлексивних умінь; про мотиви та цілі, 

які сприяють актуалізації рефлексивних форм активності. 

Таким чином, система знань суб’єкта про рефлексію та форми рефлексивної 

активності є організованою структурою, що поєднує декілька змістових доменів, 

які містять інформацію про загальні характеристики рефлексії як базової 

властивості свідомості людини (декларативні знання), про особливості 
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функціонування різних форм рефлексивної активності та розвитку рефлексивних 

здібностей (процедурні знання), про підстави рефлексії, умови застосування 

рефлексивної активності, переваги, що надають особистості розвинуті 

рефлексивні здібності (умовні знання).  

2. Метакогнітивна поінформованість суб’єкта стосовно власної 

рефлексивної активності  

Метакогнітивна поінформованість стосовно рефлексивної активності 

суб’єкта − «знання можливостей і обмежень власного пізнання, усвідомлення 

стратегій і прийомів розв’язування задач, а також умов, у яких може бути 

використана та чи інша стратегія вирішення» [535, с. 256]. 

Розвиток рефлексивного досвіду пов’язаний, перш за все, з поширенням 

метакогнітивної поінформованості: у суб’єкта збільшуються знання відносно 

власних можливостей та обмежень, відносно особливостей його навчання, 

діяльності, спілкування. Чим більше рефлексивних задач розв’язує суб’єкт та 

одержує інформацію про власні психологічні властивості, тим більш адекватно 

він може оцінити свою здатність впоратися з різними проблемними ситуаціями. 

Високий рівень поінформованості особистості забезпечує більш диференційоване 

ставлення її до задач різного типу, що виражається в переживанні різного рівня 

впевненості в успішності вирішення проблем. 

У моделі ментального досвіду М. О. Холодної метакогнітивна 

поінформованість як важливий компонент метакогнітивного рівня організації 

досвіду поєднує систему уявлень про особливості прояву інтелектуальної 

діяльності взагалі, а також метакогнітивні знання про власні інтелектуальні 

ресурси. Серед здібностей дослідниця виявляє: проведення адекватного 

оцінювання окремих аспектів своєї інтелектуальної діяльності та регулювання 

перебігу інтелектуальної активності [545].  

У запропонованій нами моделі метакогнітивна поінформованість стосовно 

рефлексивної активності є системою експліцитних та імпліцитних знань суб’єкта, 

що забезпечує здатність: 1) формувати судження відносно можливостей та 

обмежень власної рефлексивної активності, що формуються на підставі 

кількісних та якісних оцінок результатів рефлексивної активності; 
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2) усвідомлювати дефіцит даних за рахунок співвідношення наявних ресурсів та 

вимог проблемної ситуації; 3) актуалізувати установку на пошук потрібної 

інформації, що стимулює застосування відповідних стратегій пошуку, перевірки 

та опрацювання інформації. 

Отже, до складу метакогнітивної поінформованості стосовно рефлексивної 

активності суб’єкта входять наступні компоненти: 

− метакогнітивні знання про власні рефлексивні здібності, про особливості 

застосування рефлексивної активності, про наявні рефлексивні ресурси (знання 

про зони своєї низької та високої обізнаності (отримані з досвіду рефлексування); 

знання про власні вміння та здатність здійснювати рефлексивну діяльність; 

знання про власні складності, «нездатності» у реалізації рефлексивної 

активності); 

− уміння здійснювати метакогнітивне оцінювання, формувати «судження про 

свої розумові можливості й обмеження, відносно їхньої затребуваності в 

конкретній ситуації» [126] (визначати власні сильні властивості, усвідомлювати 

недоліки та обмеження, оцінювати об’єм необхідних та наявних психологічних 

ресурсів, порівнювати наявну та необхідну інформації); 

− сформована готовність до пошуку необхідної інформації, розвиток умінь та 

навичок, низький рівень яких унеможливлює застосування певних стратегій, до 

визначення найбільш ефективного засобу вирішення проблеми (формування 

активної позиції, спрямованої на пошук необхідних даних; сформованість 

критеріїв оцінки достовірності, надійності знань).  

За думкою Г. Шроу та Д. Мосмана, низький рівень сформованості уявлень 

про власні пізнавальні здібності, неусвідомлення своїх можливостей призводить 

до того, що суб’єкти стають мало чуттєві до фактів, що не відповідають даним 

уявленням, не можуть вчасно відреагувати на невідповідність та внести корективи 

у свою діяльність. «У цьому випадку суб'єкт залишається в полоні хибних і 

неадекватних уявлень про своє пізнання саме в силу того, що вони слабо або 

взагалі не усвідомлені» [535, с. 256].  

3. Модель «Я - рефлексуючого» 

 Модель «Я-рефлексуючого» − різновид моделі «Я-діяча» [120], [191], що 
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відображає систему уявлень суб’єкта про себе як суб’єкта рефлексивної 

діяльності. Ця модель формується у процесі набуття рефлексивного досвіду, 

застосування різних форм рефлексивної активності для подолання проблемних 

ситуацій, під впливом загальної «Я-концепції» особистості [123], [563]. Уявлення 

про себе як про діяча формуються як побічний продукт діяльності, вони рідко 

стають предметом самоаналізу, однак, існують ситуації, коли суб’єкт навмисно 

ініціює акти «узагальнення в пізнанні самого себе як діяча» [193, с. 27].  

Для визначення уявлень суб’єкта про себе як рефлексуючу особу ми 

виокремили декілька планів (див. табл. 2.6), які відповідають реальному уявленню 

про себе (образ «реального Я»), можливому (образ «Я» при активізації усіх 

ресурсів, при позитивному впливі обставин), належному (образ «Я», якого 

вимагає проблемна ситуація для ефективного її подолання, певні вимоги 

діяльності, соціальні приписи), ідеальному (бажаний образ «Я»).  

Таблиця 2.6  

Параметри моделі «Я–діяча» 

№ Параметр  
Співвідношення окремих 

складових образу «Я» 
Основні функції 

1 
Рівень оцінки власного 

потенціалу 
«реальне Я» – «можливе Я» мобілізація ресурсів, активізація зусиль 

2 Рівень домагань «реальне Я» – «ідеальне Я» 

конкретизація перспектив можливого 

розвитку у формі цілей та планів на 

майбутнє 

3 Рівень компетентності «реальне Я» – «належне Я» 

формування судження про відповідність-

невідповідність своїх можливостей 

зовнішнім вимогам, визначення свого 

місця в референтній групі 

4 
Рівень адекватності 

оцінки себе 
«можливе Я» – «ідеальне Я» 

визначення перспектив розвитку, 

формування програм саморозвитку 

5 Рівень стабільності 

оцінки 
«належне Я» – «ідеальне Я» 

забезпечення внутрішнього погодження 

компонентів особистості, стійкості 

поводження 

6 Рівень спроможності «належне Я» – «можливе Я» 
актуалізація тенденцій до 

самоактуалізації та самотрансценденції 

Модель «Я-рефлексуючого», таким чином, можна представити як систему 

певних когнітивних схем, кожна з яких має свою систему відліку [203]. Складові 

даних схем знаходяться в постійному співвідношенні, розбіжності між ними 

стають тим спонукальним чинником, який змушує суб’єкта приймати рішення 

про відмову від спроб вирішити проблему, змінювати засоби долання труднощів, 

формувати програми розвитку власних здібностей. 
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Так, співвідношення рівня реального «Я» з ідеальним відображає рівень 

домагань суб’єкта як «абсолютний рівень цілі», яку бажає досягти суб’єкт [36]. 

Саме розходження за цими параметрами є стимулом для розвитку власних 

здібностей, до створення та впровадження програм саморозвитку.  

Співвідношення схем оцінок реального та можливого «Я» відображає 

уявлення суб’єкта про рівень наявних ресурсів, рівень своїх можливостей 

докладати додаткові зусилля для досягнення цілі. Чим більшою є різниця, тим 

більш високо оцінює суб’єкт свої ресурсні можливості, тим більше він зробить 

спроб для знаходження необхідного результату, більше використає спроб 

розв’язати задачу.  

Мисленнєве порівняння схем реального та належного «Я» відображає рівень 

відповідності здібностей суб’єкта вимогам, що висуває особа до себе, як до 

суб’єкта певної діяльності. Дане співвідношення можна відобразити в оцінці рівня 

своєї компетентності, який презентує самооцінку суб’єктом власних здібностей як 

різницю між оцінками реального рівня та того, що вимагають умови діяльності. 

Співвідношення оцінок, що презентують можливе «Я» та ідеальне, 

відображає рівень адекватності (реальності) домагань щодо розвитку своїх 

здібностей та вмінь, продуктивності власної рефлексивної активності. Тенденція 

до збігу оцінок є показником того, що суб’єкт обирає цілі, які відповідають рівню 

його можливостей, які вимагають від нього певного напруження, мобілізації 

зусиль, однак, знаходяться в зоні проблем, з якими суб’єкт може впоратися (у 

«зоні найближчого розвитку»).  

Порівняння схем «належного Я» та ідеальних уявлень відображає рівень 

відповідності домагань зовнішнім вимогам. Різниця в оцінках породжує 

переживання невідповідності власних домагань загальноприйнятим стандартам, 

що супроводжується, за даними дослідження О. В. Зинько, зростанням індексу 

особистісної тривожності, збільшенням реакцій екстрапунітивного типу з 

фіксацією на самозахисті, зниженням емоційної стійкості, появою конформізму. 

Важливою тенденцією є посилення значущості соціальних норм, що негативно 

позначається на гнучкості поводження, емоційній пластичності [163].  

Співвідношення уявлень суб’єкта про належне та можливе «Я», ми вважаємо, 
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відображається в параметрі спроможності. Стан неспроможності, описаний ще 

А. Адлером, характеризує ситуацію, коли оцінки належного рівня розвинення 

певних якостей занадто перевищують рівень їхнього можливого представлення в 

моделі. Дане переживання може стимулювати суб’єкта до компенсації відчуття 

неспроможності у формі «конструктивних досягнень», але занадто глибоке 

усвідомлення своєї невідповідності може перешкоджати особистісному розвитку 

та прогресивному зростанню [537].  

2.3.2. Інструментальний компонент рефлексивної компетентності 

Забезпечувати високу продуктивність виконання рефлексивних форм 

активності допомагає цілісна система рефлексивних умінь, що поєднує: 

1) когнітивні рефлексивні вміння, котрі забезпечують процес обробки 

оперативної інформації; 2) метакогнітивні рефлексивні вміння, котрі 

забезпечують регулювання поточної активності; 3) особистісні рефлексивні 

вміння, котрі забезпечують розв’язання внутрішніх суперечностей у проблемно-

конфліктній ситуації через переосмислення її, реінтерпретацію досвіду. Уміння – 

«фіксовані субпроцеси, які характеризуються точністю і швидкістю» [468, с. 39]. 

Уміння формуються на підставі засвоєних розумових операцій, знань та прийомів 

здійснення практичних та мисленнєвих дій. Рівень сформованості вмінь 

забезпечує ефективність виконання різних форм активності, від актів до цілісної 

діяльності, є чинником успішності розв’язування задач. 

1. Когнітивні рефлексивні вміння  

Даний аспект аналізу рефлексивної компетентності є найбільш досліджений, 

визначенню рефлексивних умінь приділяли увагу В. Я. Буторин, В. В. Давидов, 

Т. В. Дмитрієва, Н. Л. Росіна, І. М. Семенов, С. Ю. Степанов та ін. Серед низки 

рефлексивних умінь, що були визначені Н. Л. Росіною, ми виокремили ті, які 

відповідають інтелектуальним формам рефлексії, а саме: аналізувати власні дії, 

порівнювати декілька засобів розв’язання задач, уміння шукати та знаходити 

причини своїх помилок [381]. Е. Кассирер визначає таке важливе вміння як 

«здатність виділяти з усього нерозчленованого потоку чуттєвих феноменів деякі 

стійкі елементи, щоб, ізолювавши їх, зосередити на них увагу» [183, с. 486]. 

Важливе рефлексивне вміння виокремив Ш. Фредерик, воно проявляється в 
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здатності гальмувати імпульсивні прагнення, спрямовані на швидке розв’язання 

задачі, ретельно аналізувати інформацію, представлену в задачі. Таке вміння було 

визначене як «здатність до зречення» [122, с. 64].  

Схожу здатність визначив і О. Р. Лурія, описуючи динамічний фактор, що 

впливає на процес декодування логіко-граматичних конструкцій. Його зміст 

полягає в гальмуванні імпульсивно виникаючих вражень, подоланні неадекватних 

оцінок, формуванні установки на ретельне орієнтування в запропонованій 

конструкції [257]. В. В. Давидов зосереджував увагу на формуванні в дітей уміння 

оцінювати свою поведінку та своє «Я» за певними критеріями [107]. 

А. В. Дурнєва та А. В. Небайкіна вважали, що основним вмінням є здатність 

«усвідомлювати наявність безлічі підходів до одного й того ж явища дійсності», 

оскільки вона стає підґрунтям формування толерантності та адекватності 

сприйняття навколишнього світу [132]. У працях педагогічного напряму увага 

зосереджується на мисленнєвих уміннях систематизувати отриману інформацію, 

будувати на її основі власні судження та умовисновки, формулювати припущення 

про ймовірні причини та наслідки подій, обґрунтовувати власні гіпотези, 

визначати проблеми та шляхи їхнього вирішення [459-460], [573]. 

Т. В. Дмитрієва визначила наступні рефлексивні уміння: «зупинка 

предметної діяльності, фіксація утруднень і відновлення послідовності виконаних 

дій, відсторонення і вивчення складеної послідовності з точки зору її 

ефективності, об'єктивація, виявлення та формулювання результатів рефлексії, 

вибір нового варіанта або гіпотези, перевірка сформульованих висновків на 

практиці» [121, с. 38]. Більш поширений список рефлексивних умінь був 

представлений у роботі К. М. Татаурової, який включає кооперативні 

(самовизначення під час подолання проблемних ситуацій, розробка алгоритму 

діяльності, здійснення поетапної організації діяльності, співвідношення 

результатів із метою), інтелектуальні (визначення підстав діяльності, оцінка 

власної позиції, прогнозування наслідків) та особистісні (самосприйняття, 

самоаналіз, визначення та аналіз помилок, встановлення причин власної 

поведінки) рефлексивні вміння [500].  

Даний список ми взяли за основу побудови власної класифікації 
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рефлексивних умінь, що обумовлюють ефективність рефлексивного досвіду на 

когнітивному рівні. Виокремлено наступні вміння: 1) визначати рефлексивну 

задачу; 2) аналізувати умови застосування рефлексивних актів; 3) обирати засіб 

розв’язання задачі; 4) застосовувати обрані прийоми на практиці; 5) здійснювати 

оцінювання отриманого результату. Розширений опис кожної складової 

наведений у Додатку Б. 

2. Метакогнітивні рефлексивні вміння 

Метакогнітивні рефлексивні уміння дозволяють суб’єкту регулювати власну 

інтелектуальну активність. Підставою для виокремлення метакогнітивних умінь 

стали концепція виконавчих процесів Р. Клюве [658], теорія контролю за діями 

Ю. Куля [664], ідеї, представлені в роботах Б. М. Величковського [70], 

Л. В. Засєкіної [148], Е. Ф. Зеєра [153], А. В. Карпова та І. М. Скітяєвої [180], 

О. Г. Смолянникової [467], Х. Хекхаузена [542] та ін.   

Н. Л. Росіна визначила вміння, які, з одного боку, забезпечують успішне 

усвідомлення діяльності, що виконує суб’єкт, а також, з іншого боку, є засобами 

регуляції діяльності. Дослідниця включає до складу рефлексивних умінь наступні: 

вміння виявляти індивідуальні особливості власної діяльності, аналізувати її 

результати та власні дії, порівнювати декілька засобів навчальної роботи, вміння 

здійснювати самоконтроль та самооцінку своєї діяльності [381]. 

І. В. Муштавинська розглядає метакогнітивні вміння як важливу умову 

формування рефлексивних здібностей, розвиненість яких дозволяє суб’єкту 

«усвідомлювати та управляти власною пізнавальною діяльністю» [293, с. 146]. 

Дослідниця визначає наступні вміння: діагностувати те, що відоме і невідоме; 

визначати навчальну задачу та продумувати програму її здійснення; знаходити 

засоби реалізації намічених планів; регулювати процес свого навчання та 

контролювати успішність власних дій; аналізувати отримані результати, 

співвідносячи їх із цілями; визначати напрями подальшого саморозвитку [293].  

Серед метакогнітивних умінь часто дослідники виокремлюють уміння 

оцінювати свої знання за критерієм їхньої наявності: «усвідомлювати і оцінювати 

свої думки і дії ніби з боку, співвідносити результат діяльності з поставленою 

метою, визначати свої знання і незнання та ін.» [231, с. 397]. Найбільш розгорнута 
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система рефлексивних умінь була наведена у працях, виконаних під керівництвом 

Д. Хакера та Х. Хартмана. Дослідники визначили ті навички, що формуються 

завдяки застосуванню програми «Рефлексивний асистент» у навчальному процесі, 

серед яких: 1) формування суджень про власний рівень та повноту розуміння 

задачі (її умов та вимог); 2) усвідомлення власних інтелектуальних можливостей 

та обмежень; 3) знаходження відповідності між новими умовами та минулим 

досвідом, між характеристиками актуальної задачі та тими задачами, що були 

ефективно розв’язані в минулому; 4) знаходження нових засобів вирішення 

проблеми за рахунок переструктурування системи знань та досвіду суб’єкта; 

5) чітке визначення мети своєї діяльності, планування власної активності та 

своєчасне внесення корективів за рахунок передбачення ходу розвитку подій під 

час пошуку рішення у складній проблемній ситуації; 6) усвідомлений підхід до 

обрання та застосування стратегій подолання проблемних ситуацій; 

7) співвідношення проміжних результатів з образом бажаного результату, з 

планом дій; 8) формування оцінки ефективності власної діяльності, суб’єктивних 

суджень відносно власної успішності та цінності отриманого досвіду [640], [644]. 

На підставі проведеного аналізу ми визначили рефлексивні метакогнітивні 

вміння, опис яких наведений у Додатку Б. Систему рефлексивних умінь на 

метакогнітивному рівні утворюють наступні узагальнені прийоми: 1) створювати 

модель «процесу вирішення проблеми»; 2) здійснювати оцінку власних 

рефлексивних дій; 3) формувати образ очікуваного результату рефлексії; 

4) планувати заходи рефлексивної активності; 5) здійснювати емоційний 

контроль; 6) організовувати довільне управління; 7) проводити моніторинг 

рефлексивної активності. 

3. Особистісні рефлексивні вміння  

Рефлексивні вміння як засоби подолання проблемно-конфліктних ситуацій 

досліджувалися у працях Н. І. Гуткіної, Г. І. Давидової, І. М. Семенова, 

С. Ю. Степанова та ін. Н. І. Гуткіна описала механізм формування рефлексивних 

очікувань, який забезпечує прогнозування характеру взаємодії з іншими особами, 

що надає підстави особистості для обрання певного засобу поведінки [104]. 

Критерієм наявності цих рефлексивних очікувань є сформованість умінь 
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здійснювати самоаналіз, визначати нові знання про себе. 

Поєднання змісту процесів творчого мислення та рефлексії обумовило 

визначення наступної низки рефлексивних умінь: побудова умовисновків, 

формування узагальнень, аналогій, здійснення порівняння та оцінювання відносно 

об’єктів внутрішнього світу людини. Подібний підхід був запропонований 

М. Келесі [186]. Т. В. Комар розглядала рефлексивні вміння як основні 

компоненти особистісної рефлексії, її процесуальні властивості [201]. 

Дослідницею були виокремлені такі уміння: 1) формування ідеальної моделі 

кінцевої мети діяльності; 2) усвідомлення власного досвіду (особистісних рис, 

умінь та навичок, свого становища в певній ситуації); 3) з’ясування необхідних 

перетворень, що дозволять наблизити реальне становище до ідеальної моделі. 

Концентруючи увагу на відображувальній природі рефлексії, 

М. А. Вислогузова виокремлює такі рефлексивні вміння: відображення себе, своїх 

властивостей; розуміння свого призначення; обмірковування власних 

професійних завдань, співвідношення своїх можливостей із вимогами професії та ін. 

[78]. О. І. Герасимова на підставі проведеного аналізу різного трактування поняття 

«рефлексивні вміння» в різних психологічних та педагогічних дослідженнях [88] 

визначила дві групи вмінь. Першу групу становлять рефлексивно-перцептивні 

вміння, що включають: уміння пізнавати власні індивідуально-психологічні 

особливості, оцінювати свій психічний стан, здійснювати різнобічне сприймання 

й адекватне пізнання власної особистості та інших осіб. Групу більш складних, 

особистісно детермінованих умінь, сформували вміння осмислювати та 

переосмислювати особливості власних стосунків із навколишнім світом; 

здійснювати свідоме регулювання та контроль своєї поведінки, свого впливу на 

інших осіб; формувати відчуття цілісності та динамізму власного внутрішнього 

життя людини [89]. 

Посилаючись на праці Б. О. Зальцермана, О. В. Піскунова визначила такі 

рефлексивні вміння, що визначають рівень розвитку здатності до професійно-

педагогічної рефлексії, а саме: 1) здійснювати перехід із простору мисленнєвої чи 

організаційної діяльності у простір самоаналізу та проектування способів цієї 

професійної діяльності; 2) фіксувати результати аналізу у формі схем або уявлень; 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


126 

3) здійснювати зміни в цих схемах та уявленнях (перепроектування) [338].   

У дослідженнях В. О. Метаєвої описано модель дослідницької 

компетентності Ю. І. Калиновського, у якій відокремлені рефлексивні здібності та 

рефлексивні вміння. До складу рефлексивних умінь входять такі: визначати 

підстави власної діяльності (цінності, позицію); усвідомлювати засоби, що 

використовуються в індивідуальній, груповій та колективній діяльності та їхню 

адекватність ситуації; усвідомлювати такі труднощі, як відсутність або 

неадекватність використовуваних засобів; «співвідносити задум і реалізацію; 

виділяти основні тенденції та процеси в досліджуваній ситуації; виявляти 

приховані і явні причини ситуації, що склалася; прогнозувати на основі 

екстраполяції майбутній стан справ; розрізняти рівень професійної свідомості і 

рівень актуалізації особистісних основ; здійснювати проспективну візуалізацію 

наявних та потенційних можливостей; проектувати те, чого необхідно досягти в 

майбутньому…» [275, с. 58]. 

Нами запропонована класифікація особистісних рефлексивних умінь, що 

поєднує наступні вміння: 1) здійснювати самодистанціювання у процесі 

подолання проблемно-конфліктної ситуації; 2) здійснювати самодослідження; 

3) організовувати переосмислення моделі проблемно-конфліктної ситуації; 

4) розуміти всю ситуацію і себе як активного її учасника; 5) самовизначатися з 

власною позицією; 6) переосмислювати інформацію, що надходить у процесі 

вирішення проблеми; 7) організовувати заходи самопроектування; 8) реалізувати 

обрані заходи, сформовані програми поводження. Детальний опис визначених 

умінь наведений у Додатку Б. 

2.3.3. Оцінно-мотиваційний компонент рефлексивної компетентності 

На різних рівнях організації рефлексивної компетентності функціонують такі 

особистісні утворення, що забезпечують контроль за перебігом поточної 

рефлексивної активності суб’єкта, а саме: 1) система критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності суб’єкта, яка визначає підстави для оцінювання 

проміжним та кінцевим результатам рефлексивної активності, здійснює 

моніторинг поточної діяльності; 2) здібності до прогнозування власної активності, 

які забезпечують причино-наслідковий аналіз подій власної життєдіяльності, 
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формування прогнозів на майбутнє; 3) життєві завдання на саморозвиток як 

операціоналізовані життєві домагання, спрямовані на вдосконалення власних 

рефлексивних здібностей. 

1. Система критеріїв оцінювання рефлексивної активності суб’єкта 

Завдяки здатності до рефлексії в суб'єкта формуються уявлення про 

«ідеальне» і фактичне виконання діяльності, про подолані труднощі й ефективні 

способи ухвалення рішення, зняття проблемності. Можна говорити, що в суб'єкта 

формується система індивідуальних стандартів і критеріїв, які дозволяють 

порівнювати реальний процес і результати з еталонними уявленнями, проводити 

оцінювання, визначаючи рівень власної ефективності [593]. В. І. Моросанова та 

В. І. Степанський стверджують, що результат діяльності може бути 

співвіднесений із заданими параметрами, що відобразиться в рівні об'єктивної 

результативності, а може бути порівняний із суб'єктивно-прийнятними 

параметрами, у ході чого визначиться рівень суб'єктивної результативності [289].  

На думку В. І. Степанського, суб'єктивний критерій успішності є ланкою 

процесу саморегуляції діяльності, тому що дозволяє людині самостійно 

оцінювати одержувані результати, «враховуючи при цьому як об'єктивні вимоги, 

пропоновані ззовні, так і свої власні домагання поряд із психічними й фізичними 

можливостями реалізації поставлених цілей» [135, с. 102]. Г. С. Пригін  визначає 

ефективність суб’єктної регуляції з двох позицій: з позиції суб’єкта – 

«суб’єктивна ефективність» (результат діяльності порівнюється з прийнятими 

«суб’єктивними критеріями успішності») та з позиції зовнішніх критеріїв – 

«об’єктивна ефективність» (порівняння результатів із соціально-заданими, 

об’єктивними критеріями) [362]. Чим більш нестабільною й невизначеною є 

ситуація, у якій здійснюється діяльність, тим більше вираженим є зсув фокуса 

оцінок «з об'єктивних критеріїв на суб'єктивні» [205]. 

Серед об'єктивних критеріїв К. О. Абульханова-Славська виділяє успішність, 

соціальну прийнятність, схвалюваність та ін., а серед суб'єктивних критеріїв – 

легкість, суб’єктивну задоволеність досягнутим [4]. У якості основного 

суб'єктивного критерію В. Є. Суботін запровадив оптимальність, яка в більшій 

мірі відображає не правильність дій суб'єкта та точність відображення реальності, 
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а схильність суб’єкта до економії власних зусиль, рівень його готовності діяти та 

врегульовувати власний емоційний стан [494]. Дж. Пайн із колегами 

запропонували критерій економії, який проявляється в мінімізації зусиль клієнта 

[678], Н. Росс використовував критерій поліпшення ефективності наступної дії й 

покращання емоційного стану суб'єкта [382].  

Параметри оцінки рефлексивних дій наведені в роботах К. В. Бітюцької [43], 

Ю. А. Трифонової [519], К. В. Четошникової [564]. Досліджуючи систему 

критеріїв оцінки рефлексивної активності, ми виходимо з наступних положень: 

1) оцінювання є процесом «співвідношення сприйнятих даних із певними 

критеріями» [42]; 2) актуалізація критеріїв оцінювання залежить від змісту 

ситуації [42], від рефлексивної задачі, що розв’язує суб’єкт; 3) об’єктом 

оцінювання може бути сама рефлексивна задача, яку ставить перед собою суб’єкт, 

рефлексивні акти, підстави рефлексивних дій, результат рефлексії; 4) критерії 

оцінювання можна розділити на об’єктивні та суб’єктивні в залежності від 

параметрів, які використовує суб’єкт; 5) функціонування системи критеріїв 

забезпечує автономність і незалежність особистості від оцінок інших осіб, «від 

порівнювання себе з іншими» [174, с. 424]. 

Психосемантичний підхід дозволяє розглядати систему критеріїв оцінювання 

у вигляді семантичного простору, який, у свою чергу, є операційним аналогом 

категоріальної структури певної змістової області індивідуальної свідомості 

людини [330]. Семантичний простір − це сукупність організованих узагальнених 

ознак, придатних для диференціювання об’єктів (значень) обраної області. 

Основними показниками сформованості системи критеріїв оцінювання можна 

вважати рівень її когнітивної складності, який відображає співвідношення 

тенденцій до диференціювання та інтегрування об’єктів.  

Когнітивна складність – основна характеристика структури семантичного 

простору, що відображає його внутрішній склад та розмірність, характер 

сформованості ієрархічної структури, особливості співвідношення окремих його 

підструктур у складі єдиного утворення. Р. В. Каламаж припустила, що висока 

когнітивна складність та диференційованість сприяють «більшій адаптивності 

людини у складних, конфліктних чи стресових ситуаціях» [173, с. 101].  
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2. Здібності до прогнозування власної активності 

 Визначаючи поняття «компетентність», М. О. Холодна виокремила таку 

ознаку як уміння надавати адекватні судження відносно певного об’єкта. До вмінь 

виносити оцінні судження, на нашу думку, слід додати і вміння формувати 

прогностичні судження, спрямовані на відображення ймовірних напрямків змін в 

об’єкті під впливом різнорідних факторів. Ми припустили, що вміння виносити 

емпіричні прогнози є важливою складовою рефлексивної компетентності на 

метакогнітивному рівні. 

Емпіричні прогнози – результат процесу випереджаючого відображення змін 

в об’єктах на підставі «методу екстраполяції поточної інформації та знань про 

минуле та сучасне об’єкта» [374, с. 86]. Найчастіше емпіричні прогнози мають 

форму ймовірнісного судження. Ефективність здійснення прогнозів залежить від 

низки факторів, що досліджувала Л. О. Регуш. Були визначені наступні аспекти 

прогностичної діяльності, які впливають на якість прогнозів: 1) змістова сторона 

прогнозування, представлена знаннями, необхідними для отримання прогнозів 

(знання про розвиток об’єкта в минулому, знання, що відображають об’єктивно 

існуючі зв’язки (закономірності, теорії), знання поточної інформації про об’єкт та 

ін.); 2) операційна сторона прогностичної діяльності, що складається з умінь 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; реконструювати уявлення 

(змінювати модель об’єкта); висувати та аналізувати припущення відносно 

ймовірних змін об’єкта, планувати майбутню діяльність; 3) мотивація 

прогностичної діяльності, що може приймати форми мотивів, властивих будь-якій 

пізнавальній діяльності, а може виражатися в специфічних мотивах 

прогнозування («потреба виходити за власні межі», екстраполювати себе в 

майбутнє та ін.); 4) рівень розвиненості прогностичних здібностей суб’єкта.  

Здібності до формування прогнозів у процесі рефлексивної активності – 

сукупність мисленнєвих операцій, що забезпечують: а) встановлення причинно-

наслідкових зв’язків між знаннями про минулі стани об’єкта, поточною 

інформацією про актуальний стан та уявленнями про майбутнє (бажане) 

становище об’єкта; б) реконструкцію та перетворення моделі об’єкта, що 

дозволяє сформувати уявлення про бажане майбутнє; в) висування та аналіз 
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припущень відносно ймовірності розвитку подій, наслідків дій, планів, що 

відображають кінцеву ціль дій, послідовності дій, моделей майбутнього та ін.; 

г) мисленнєве планування, яке відображає не лише ціль, але й засоби, 

застосування яких дозволить суб’єкту довільно змінювати стан об’єкта, 

наближаючи його до бажаного результату.  

Ефективність прогнозів форм рефлексивної активності залежить насамперед 

від сукупності знань, що враховує суб’єкт, здійснюючи прогнозування. Окрім 

загальних знань про особливості рефлексивної діяльності, її етапів та 

компонентів, суб’єкт повинен враховувати поточну інформацію про стан об’єкта 

та метакогнітивні знання про власні рефлексивні вміння, здібності та наявні 

ресурси («олюднені знання» за Л. О. Регуш [374, с. 143]).  

3. Життєві завдання на саморозвиток  

Визначення свого майбутнього – «творчий процес побудови себе і свого 

життєвого світу» [591, с. 5], який, на думку Т. М. Титаренко, пов'язаний із 

процесами інтерпретації набутого досвіду. Завдяки домаганням суб’єкт обирає 

певні цілі як привабливі для себе, організує власну активність для їхнього 

досягнення. Це надає нам підстави розглядати засоби конструювання свого 

майбутнього як важливу складову ефективного функціонування досвіду, як 

структурний компонент компетентності.  

Життєві завдання – форма операціоналізації життєвих домагань, які є 

найбільш конкретними, «заземленими» засобами конструювання майбутнього. 

Т. М. Титаренко запропонувала розглядати життєві завдання як «засоби реалізації 

життєвих смислів» [591, с. 19]. Подвійна детермінованість завдань із соціально-

історичними, культурними умовами існування людини, і її особистісними 

якостями (життєстійкість, рефлективність, усвідомленість життєвого досвіду та 

ін.) обумовило введення такого терміну як «завданнєві практики» [591, с. 55], які 

в певній мірі регулюють трансформацію життєвої траєкторії та пошук 

особистістю своєї ідентичності.  

Життєві завдання виконують функцію просторово-часової фіксації, що 

дозволяє суб’єкту не лише усвідомлювати найімовірніші майбутні ситуації, але й 

рефлексувати засоби досягнення мети. Завдання не лише формують фон 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


131 

напруження, але й задають, на відміну від домагань, певну векторність у 

нелінійній організації проектів-перспектив, серед яких обирається той, що 

найбільш відповідає періоду життя, зовнішнім передумовам (готовності 

середовища, наявності підтримки та ін.) та прагненням суб’єкта.  

Отже, ми будемо в нашій моделі розглядати життєві завдання як найбільш 

зрілу форму особистісних домагань, що пройшли усі етапи свого формування 

(семіотипізацію, наратизацію та самоозадачування), і стали більш чіткими, 

співвіднесеними з реальністю, «покроковими особистісними прогнозами» [591, 

с. 57]. Домагання перетворюються в завданнєві практики, що формулюються у 

формі футурологічних наративів. Також ми обрали життєві завдання як таку 

форму конструювання майбутнього, що в більшій мірі відображає процедурний 

аспект, а не результативний. «Постановка завдань передбачає досягнення певної 

якості життя, відповідної розгорнутості потенціалу, а не лише якогось окремого 

результату» [591, с. 51]. Життєві завдання як одиниці смислового 

самоконструювання майбутнього виконують дві основні функції: задовольняють 

потребу особистості в подоланні невизначеності та структуруванні майбутнього.  

Серед життєвих завдань можна визначити ті, що є провідними векторами 

розвитку життя, які пов’язані з найбільш суттєвими цінностями людини, 

найбільш сповнені «потенційного смислу» [591, с. 77], вони стають головними 

завданнями особистості на даному етапі розвитку. Важливо підкреслити, що саме 

завдяки виокремленню першочергового життєвого завдання особистісні смисли 

артикулюються, усвідомлюються, конкретизуються, вони стають фактором, що 

забезпечує життя спрямованістю, енергійністю, конструктивністю. В інших 

випадках вони залишаються латентними, мало усвідомленими утвореннями. 

Т. М. Титаренко вказує, що завдяки екстраполяції на майбутнє значущих для 

суб’єкта смислів та цінностей, життєві завдання стають не лише «сенсоносіями», 

а й «сенсовідкривачами», і навіть «сенсовтілювачами» у випадку ефективного 

виконання завдання [591, c. 66].  

Ми вважаємо, що до переліку сфер життєвих завдань, які були виокремлені 

А. Адлером (дружба, кохання, професійна діяльність) та Т. М. Титаренко (дружба, 

навчання, кохання, сім’я, робота, гроші), обов’язково слід додати сферу 
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саморозвитку, що включає життєві завдання на самопізнання, самовизначення, 

саморегулювання та самоздійснення, вирішення яких сприятиме розвиненню 

рефлексивної компетентності особистості. У Додатку Б (підрозділ Б.4) ми 

наводимо перелік життєвих завдань, що входять до складу системи завдань на 

саморозвиток. На кожному етапі розвитку особистість ставить перед собою та 

вирішує різні завдання в залежності від рівня власної зрілості, умов 

життєдіяльності та впливу соціально-культурних факторів. 

2.3.4. Поведінковий компонент рефлексивної компетентності 

У процесі набуття рефлексивного досвіду формуються особистісні 

утворення, що забезпечують організацію виконавчої форм діяльності у 

невизначених ситуаціях, коли посилюється рефлексивна активність, а саме: 

1) рефлексивні стратегії розв’язування задач, які активізують та упорядковують 

раніше засвоєні прийоми розумової діяльност за визначеними орієнтирами; 

2) рефлективність як когнітивно-стильова властивість особистості, що здійснює 

координацію когнітивних і мотиваційних процесів; 3) рефлексивний стиль 

вирішення внутрішніх суперечностей у проблемно-конфліктних ситуаціях, який 

за рахунок переорієнтації уваги суб’єкта на події внутрішнього життя спрямовує 

його активність на зняття об’єктивних та суб’єктивних суперечностей, в 

результаті чого конструюється новий засіб подолання проблемної ситуації. 

1. Рефлексивні стратегії розв’язування задач 

Під поняттям «стратегія» ми розуміємо автоматизований план дій, що 

дозволяє суб’єкту, економлячи інтелектуальні ресурси, досягати поставленої 

мети. Це – «процесуальні прескриптори, які визначають кроки, … організують 

процес із підпроцесів» [468, с. 39]. Дослідники розділяють пізнавальні 

(когнітивні) та метакогнітивні стратегії. На думку А. В. Карпова, когнітивні 

стратегії допомагають суб’єкту досягти поставленої пізнавальної цілі (зрозуміти 

фрагмент тексту, розв’язати задачу та ін.), вони дозволяють контролювати 

когнітивні ресурси [495]. Формування стратегії забезпечує більш швидке 

досягнення результату за рахунок скорочення числа помилкових дій, а також 

зниження суб'єктивного навантаження на пам'ять і логічне мислення, 

забезпечення впевненості суб'єкта у правильності виконання завдань.  
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Аналіз природи розумових стратегій був предметом досліджень 

Л. В. Засєкіної [148], А. Б. Коваленко [194], В. О. Моляко [286-287], 

І. Б. Писаренко [337], О. І. Скафи [459], Ю. Л. Трофімова [520] та ін. Найбільш 

пов’язані за змістом із рефлексивними процесами евристичні прийоми 

розв’язування задач, оскільки останні практично не залежать від змісту завдання. 

В. Ф. Спиридонов вважає їх універсальними, такими, що можуть бути застосовні 

«для роботи з найрізнішими проблемними ситуаціями в різних "жанрах" і 

"регістрах"» [478, с. 106]. Якщо алгоритмізовані стратегії надають суб’єкту чіткий 

план, виконання якого гарантує досягнення позитивного результату, то 

евристичні стратегії задають лише напрям пошуку рішення, скеровуючи та 

контролюючи активність. Найбільш повну класифікацію евристичних стратегій 

запропонував І. І. Ільясов, визначивши більше 30 прийомів [168]. На думку 

дослідника, евристики формують у суб’єкта установки на усвідомлений характер 

аналізу висунутих припущень, на здійснення оцінювання кожної гіпотези за 

критеріями відповідності умовам, реальності втілення даного засобу, логічної 

обґрунтованості, відповідності суб’єктивному стану та ін.  

Проведений аналіз літературних джерел дозволив нам визначити декілька 

параметрів, за якими можна класифікувати когнітивні стратегії рефлексування: 

1) за порядком дій можна виокремити дві дескриптивні стратегії: пряма та 

опосередкована дескрипції (Д. Г. Трунов [523]); 2) за параметром орієнтації – 

стратегії з внутрішніми та зовнішніми орієнтирами (В. С. Степін, В. Г. Горохов та 

М. О. Розов [488]); 3) за кількістю оперативної інформації, яку переробляє 

суб’єкт, визначаються стратегії сканування та фокусування (Дж. Брунер [607]); 

4) за спрямуванням активності – стратегії на зростання та мінімізацію ресурсів 

(К. Л. Мілютіна [277]); 5) за характером орієнтації на минулий досвід – пошук 

аналогії та реконструювання (Т. М. Траверсе [518]). 

У роботі О. В. Савченко [422] були визначені наступні параметри стратегій: 

1) ступінь глибини рефлексування, який відображає готовність суб’єкта ретельно 

аналізувати інформацію, аналізувати причини виникнення труднощів та помилок, 

враховувати ймовірні наслідки при обиранні засобів вирішення проблем 

(стратегія «Глибинна обробка інформації»); 2) рівень критичності в оцінюванні 
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власних дій та отриманих результатів, який відображає готовність суб’єкта 

перевіряти результати дій, прогнозувати зони ймовірних утруднень та помилок 

(стратегія «Критичність в аналізі та оцінці інформації»); 3) напрям орієнтації при 

оцінці результатів, який відображає готовність суб’єкта використовувати 

внутрішні або зовнішні стандарти при оцінюванні отриманих результатів 

(стратегія «Прийняття рішень з орієнтацією на внутрішні стандарти»); 4) ступінь 

домінування раціональної установки на вирішення проблеми, який відображає 

готовність суб’єкта використовувати перевірені алгоритми та прийоми аналізу 

даних, спрямовувати активність на осмислення підстав власних дій (стратегія 

«Раціональний підхід до пошуку розв’язку задачі»).   

2. Рефлективність як когнітивно-стильова властивість особистості  

За визначенням Ю. Л. Трофімова, когнітивний стиль – «це індивідуальні 

особливості когнітивних процесів, що стійко виявляються в різних ситуаціях у 

процесі розв’язання різноманітних задач та пов’язані зі своєрідністю прийомів 

одержання та відтворення інформації, аналізу та структурування відображуваної 

ситуації» [520, с. 47]. Стильові властивості мають високу централізованість [263], 

яка виявляється у спроможності даних особистісних утворень інтегрувати різні, 

раніше сформовані характеристики індивідуальності та впливати на різноманітні 

аспекти поведінки людини. Отже, поєднуючи аспекти відображення інформації, 

інструментального поводження та інтелектуального контролю, когнітивно-

стильові властивості надають можливість суб’єкту самовиразитися через 

унікальний спосіб виконання діяльності або через своєрідну манеру поведінки. 

Основною функцією когнітивно-стильових властивостей особистості ми, 

слідом за Р. В. Каламаж [173], С. Д. Максименко та І. Д. Пасічником [263], 

Г. Уіткіним [680], [695], М. О. Холодною [546], Т. Б. Хомуленко [548], будемо 

вважати регулятивну функцію, яка проявляється в організації спільної роботи 

різних когнітивних процесів, у обмеженні впливу афективних і мотиваційних 

станів, у саморегуляції. Підставою до цього є скоординоване функціонування 

когнітивних процесів, які регулюються параметрами, котрі враховують як 

властивості індивідуальності, так і умови середовища. Подвійну детермінованість 

стильових властивостей підкреслював ще В. С. Мерлін. Дослідник вважав, що 
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стиль діяльності – це «індивідуально-своєрідна система психологічних засобів, до 

яких свідомо чи стихійно вдається людина з метою найкращого врівноважування 

своєї (типологічно обумовленої) індивідуальності з предметними зовнішніми 

умовами діяльності» [190, с. 49].  

Когнітивний стиль «імпульсивність − рефлективність» спочатку, згідно з 

підходом Дж. Кагана, відображав індивідуальні розбіжності в швидкості 

прийняття рішення в ситуації множинного вибору [655]. Однак, пізніше змістові 

аспекти даної стильової властивості особистості були уточнені у працях 

наступних дослідників: В. М. Дунчева, М. С. Єгорової, В. А. Колги, 

Т. В. Корнілової, І. С. Кострикіної, Б. Мессера, І. Г. Сконтикової, М. О. Холодної.   

Так, В. А. Колга запропонував розрізняти два аспекти в даному стильовому 

параметрі: динамічний (швидкість) та змістовий (точність). У роботі 

М. О. Холодної підкреслюється, що на даному етапі розробки цієї наукової 

проблеми компонент «помилки» є «критичним в осмисленні природи даного 

когнітивного стилю» [546, с. 80]. В обзорі Б. Мессера був визначений інший зміст 

полюсу «рефлективність»: установка на більш систематичний та ретельний збір 

інформації перед прийняттям рішення в ситуації вибору. Що означає, що особи з 

високим показником вираженості даного полюсу витрачають більше часу та 

збирають більше інформації для висування та перевірки власних припущень [546].  

Ще більш сміливе припущення відносно природи даного когнітивного стилю 

висунула М. О. Холодна на підставі досліджень Ч. Носала, у яких було показано, 

що «критерієм контролю на полюсі рефлективності є цілісна поняттєво-

диференційована модель ситуації, тоді як на полюсі імпульсивності рішення 

будується індуктивним засобом із використанням стратегій проб та помилок» 

[546, с. 241]. В. М. Дунчев поширив поняття когнітивного стилю «імпульсивність 

− рефлективність», приєднавши додатковий параметр «поняттєва 

диференційованість − недиференційованість». Описуючи рефлективну систему, 

Е. Л. Носенко та І. Ф. Аршава, зосереджують увагу на тому факті, що переробка 

інформації в ній включає розмірковування, формування намірів, конструювання 

та трансформування знань. «В імпульсивній системі інформація переробляється 

асоціативно, у той час як активація поширюється з використанням епізодичних і 
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семантичних зв’язків» [311, с. 293]. 

Таким чином, ми можемо говорити про розбіжності в когнітивній активності 

суб’єктів, що мають схильність до різних полюсів когнітивного стилю 

«імпульсивність − рефлективність», на всіх етапах інтелектуальної діяльності: 

1) на етапі сприйняття суперечностей рефлективні особи збирають та аналізують 

більший за обсягом потік інформації; 2) на етапі аналізу причин виникнення 

проблеми рефлективні суб’єкти більш ретельно формують модель проблемної 

ситуації; 3) на етапі обрання засобу вирішення проблеми рефлективні суб’єкти 

більш легко виокремлюють значущі аспекти проблеми, що сприяє більш 

швидкому знаходженню правильного засобу її подолання; 4) на етапі вирішення 

проблеми особи, схильні до даного полюсу, використовують більш сформовані 

механізми довільного управління, ефективніше контролюють емоційні прояви; 

5) на останньому етапі оцінки результатів рефлексивні суб’єкти проводять заходи 

щодо перевірки правильності знайденого рішення за сформованими критеріями 

оцінки, що дозволяє їм автоматично застосовувати засоби корекції в разі невдачі. 

Серед усіх перерахованих ознак найбільш суттєвою більшість дослідників 

вважають схильність рефлективних осіб приймати рішення з урахуванням 

максимальної кількості даних відносно проблемної ситуації [546]. 

3. Рефлексивний стиль вирішення внутрішніх суперечностей у 

проблемно-конфліктних ситуаціях  

Наше поняття «стиль розв’язання внутрішніх суперечностей» близьке за 

змістом до поняття «стиль діяльності», яке широко використовувалося в 

радянській психології. Дане поняття, відповідно до підходу Є. О. Клімова, 

відображає три основні ознаки: 1) це стійка система індивідуально-своєрідних 

прийомів та способів; 2) дана система обумовлена особистісними властивостями 

(типовими якостями); 3) функціонування системи спрямоване на ефективне 

пристосування до об'єктивних вимог діяльності [190]. Таким чином, стиль 

вирішення внутрішніх суперечностей можна розглядати як систему прийомів, яка 

забезпечує обрання засобу вирішення проблеми при оптимальному 

співвідношенні зовнішніх вимог та внутрішніх ресурсів. К. Л. Мілютіна при 

дослідженні життєвого стилю особистості в межах суб’єктно-ситуативного 
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підходу виокремила дві складові: індивідуально-типологічні особливості, які 

накладають відбиток на будь-які прояви активності, та спрямованість, «здатність 

до усвідомлення та самостійної побудови системи власних мотивів та прагнень» 

[276, с. 45]. Спрямування активності на рефлексію власних стилів сприяє, на думку 

дослідниці, поширенню поведінкового діапазону через вчинки самоперетворення. 

О. Б. Старовойтенко, детально проаналізувавши роботи С. Л. Рубінштейна, 

виокремила чотири типи: «особистість, що розчинилася в буденності», 

«діяльнісна особистість», «рефлексивна особистість» та «особистість, що генерує 

надцінні ідеї, продукти» за критерієм відмінності в рівні рефлексивності власного 

життя. Для опису типу «рефлексивної особистості» були задіяні наступні ознаки: 

1) активність внутрішньої та зовнішньої діяльності опосередкована 

спостереженнями над собою, усвідомленням своїх властивостей; 2) подвоєність 

орієнтації на «Я» та зовнішні об’єкти збільшує кількість цінних якостей, що може 

відобразити суб’єкт у значущих об’єктах, поширює репертуар його засобів; 

3) рефлексія – причина та наслідок творчого ставлення до світу; 4) відповідальне 

ставлення до себе, своїх дій, активна позиція щодо управління життям [483]. 

Оволодіння структурними компонентами рефлексивної активності сприяє 

формуванню рефлексивного способу життя. Подібна типологія особистості була 

розроблена Ф. Є. Василюком [65] на підставі типології «життєвих світів», який є 

основною умовою та стимулом життєдіяльності особистості, що перебуває в 

ньому. «Рефлексивний тип» особистості відповідає моделі «зовнішньо легкого та 

внутрішньо складного світу». Внутрішня складність виявляється в необхідності 

утримувати в полі зору та враховувати в діяльності декілька систем відносин. 

Основний напрям активності такої особистості спрямований на самопоглиблення 

та саморозуміння, що надає можливість формувати ієрархію мотивів та цінностей.  

Про наявність конструктивної та деструктивної форм рефлексії писали 

А. В. Карпов, А. А. Плігін, І. С. Россохін, А. Л. Рудаков, О. Б. Старовойтенко, 

В. Франкл, К. Ясперс та ін. Так А. Л. Рудаков пов’язував неконструктивну 

рефлексію з використанням стереотипних форм поводження, котрі не дозволяють 

суб’єкту правильно ідентифікувати труднощі, усвідомлювати їхні причини та 

застосовувати більш адаптивні алгоритми поводження. Неконструктивність 
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мислення призводить до актуалізації репродуктивно-регресивного рівня 

емоційної регуляції суб’єкта [385]. Деструктивність рефлексивної діяльності, на 

думку А. А. Плігіна, знаходить виразність у підвищеному рівні внутрішнього 

напруження особистості, що заважає демонструвати учням продуктивні форми 

внутрішньої роботи: виявляти нові засоби дії, знаходити новий сенс своїм діям, 

тобто формувати нові структурні елементи досвіду, що сприятиме його розвитку 

[341]. Л. Фінлей демонстрував стурбованість стосовно небезпеки «безкінечної 

деконструкції деконструкцій» [625, с. 226]. 

У моделі А. В. Карпова середній рівень розвитку рефлексивної здатності 

виражається в більш продуктивних формах внутрішньої роботи, ніж високий та 

низький рівні [184]. Так, високорефлексивним суб’єктам властиве використання 

меншої кількості стратегій поводження, тобто їхнє мислення виявляється більш 

стереотипізованим. Д. О. Леонтьєв та А. Ж. Аверіна зазначали, що таким 

суб’єктам складніше генерувати гіпотези та переключатися з однієї альтернативи 

на іншу, їм властиво ускладнювати ситуацію. Посилаючись на літературний огляд 

Холена-Хексмана з співавторами, Д. О. Леонтьєв визначив такі негативні прояви 

рефлексії («настирливої рефлексії»): підвищений рівень депресивності, наявність 

патологічних симптомів, дезадаптивні стилі подолання складних ситуацій, 

підвищений нейротизм та ін.  

О. Б. Старовойтенко [482] розводить дві форми рефлексивної активності: 

«розвивальне занурення» та «пасивна рефлексія», які відповідають 

загальновизнаним видам конструктивної та деструктивної рефлексії. Пасивна 

рефлексія характеризується призупиненням внутрішньої діяльності, 

гальмуванням у процесах оцінювання власного життя, розмірковуванням над 

особливостями свого поводження. Формування подібної інерції недіяння 

призводить до накопичення внутрішніх проблем, що підвищує внутрішнє 

напруження суб’єкта. Конструктивна форма рефлексії («розвивальне занурення») 

характеризується формуванням стійкої установки на зняття внутрішніх 

суперечностей. Суб’єкт використовує різноманітні засоби вирішення проблем: 

внутрішнє програвання можливих варіантів розвитку подій, усвідомлення та 

розуміння конфліктного стану, відповідальне виправдання себе, розумна 
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самокритика, зростання самоповаги, підвищення вимог щодо власної активності 

та її форм та ін.  

У таблиці 2.7 ми систематизували критерії, за якими визначаємо 

конструктивні та деструктивні різновиди рефлексивного стилю подолання 

проблемно-конфліктної ситуації. 

Таблиця 2.7 

Критерії конструктивності та деструктивності рефлексивного стилю подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 

№ Конструктивний рефлексивний стиль Деструктивний рефлексивний стиль 

1 

використання внутрішнього діалогу як 

умови подолання проблемно-конфліктної 

ситуації; 

внутрішній діалог стає не засобом 

вирішення проблеми, а засобом відходу від 

реальності; 

2 

співвідношення умов проблеми та наявних 

ресурсів суб’єкта, прийняття рішення про 

спосіб поводження на підставі порівняння; 

спрямування активності на фантазування 

про можливі варіанти розвитку подій, що не 

реалізувалися; 

3 

сформованість установки на здійснення 

заходів самоспостереження та самоаналізу 

при виникненні проблем;  

програвання подумки варіантів розвитку 

ситуацій замінює активність у реальності; 

4 
аналіз минулого досвіду, співвідношення 

актуальних ситуацій із минулими подіями;  

аналіз минулого досвіду призводить до 

персеверацій, зациклень між констатацією 

поразки та низькою самооцінкою; 

5 
установка на критичність та раціональність 

в обранні засобів та стратегій поведінки; 

стійка тенденція до затягування дій, до 

«недіяння» як засобу подолання проблемно-

конфліктної ситуації; 

6 

ефективний контроль свого емоційного 

стану, протидія румінаціям (нав’язливим 

почуттям, думкам); 

ригідність контролю, складність 

відволіктися від нав’язливих думок, почуття 

хвилювання, занепокоєння; 

7 

розподіл уваги між подіями внутрішнього 

життя та фактами реальності, що постійно 

змінюються. 

надмірна увага до внутрішніх переживань, 

передбачень, ігнорування фактів реальності. 

Завдяки конструктивному рефлексивному стилю саногенне мислення сприяє 

подоланню негативних емоцій, регулює психічний стан особистості, підтримує її 

психічне здоров’я. «У процесі цього мислення, – пише І. Д. Пасічник, – 

відбувається своєрідна рефлексія відокремлення власних переживань від себе, 

спостереження за ними, відбувається активний зв’язок особистості зі світом 

образів, планування ситуацій, виокремлення стресових ситуацій на тлі спокою і 

концентрації уваги» [329, с. 8]. 

Запропонована концептуальна модель рефлексивних феноменів особистості 

та розроблена модель структурно-функціональної організації рефлексивної 

компетентності потребують перевірки їх в низці емпіричних досліджень. 
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Емпіричне дослідження проводилося в декілька етапів: 

На першому етапі була розроблена програма психодіагностичного 

дослідження складових рефлексивної компетентності, визначені основні 

діагностичні показники, що фіксують характер сформованості елементів, 

компонентів та системи як цілісності. Це надало можливість здійснити 

операціоналізацію запропонованої моделі рефлексивної компетентності, 

результати якої представлені в таблиці В.1 Додатку В.  

Розроблений авторський комплекс психодіагностчиного дослідження 

рефлексивної компетентності поєднав дванадцять методик та методичних прийомів, 

спрямованих на визначення особливостей сформованості виокремлених дванадцяти 

елементів рефлексивної компетентності [421].  

Для дослідження складових інформаційного компонента рефлексивної 

компетентності розроблені анкета «Рефлексія, рефлексивні здібності особистості» та 

процедура «Спеціального семантичного диференціала». Систему знань суб’єкта про 

рефлексію та форми рефлексивної активності запропоновано визначати за 

відповідями досліджуваного на питання анкети, особливості сформованості 

метакогнітивної поінформованості суб’єкта стосовно власної рефлексивної 

активності – за шкалами анкети та факторними оцінками, визначеними завдяки 

застосуванню процедури семантичного диференціала, а характер сформованості 

моделі «Я-рефлексуючого» – через порівняння оцінок різних об’єктів 

самооцінювання («реальне Я», «ідеальне Я», «необхідне Я» та «можливе Я»), 

отриманих за процедурою «Спеціального семантичного диференціала», у яких 

досліджувані оцінюють свої актуальні та потенційні можливості здійснювати різні 

форми рефлексивної активності. 

Запропоновано діагностувати систему когнітивних, метакогнітивних та 

особистісних рефлексивних вмінь за методиками «Рефлексивні вміння 

(когнітивний рівень)», «Рефлексивні вміння (метакогнітивний рівень)», 

«Рефлексивні вміння (особистісний рівень)» (О. В. Савченко). Шкали методик 

дозволяють визначити рівень сформованості 20 рефлексивних умінь, які активізує 

суб’єкт у процесі розв’язання різних рефлексивних задач. 
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Особливості сформованості системи критеріїв оцінювання рефлексивної 

активності суб’єкта, складової оцінно-мотиваційного компонента рефлексивної 

компетентності, запропоновано діагностувати за допомогою процедури 

«Спеціального семантичного диференціала» через розрахунок показників рівнів 

диференціації, інтеграції та когнітивної складності семантичного простору, 

утвореного ознаками-факторами опису та оцінки власної рефлексивної активності. 

Рівень сформованості здібностей суб’єкта до прогнозування власної активності 

діагностувався за методикою «Прогностична задача» (Л. О. Регуш, Н. Л. Сомова, у 

модифікації О. В. Савченко), що надає можливість отримати інформацію про рівень 

розвитку здібностей досліджуваних визначати причини та наслідки певних подій 

своєї життєдіяльності, планувати власну активність, виокремлювати перспективи 

наближеного та віддаленого майбутнього. Доведена можливість проведення 

діагностики життєвих завдань на саморозвиток рефлексивних здібностей 

(самопізнання, саморегулювання, самовизначення та самоздійснення) за 

методикою «Життєві завдання на саморозвиток» (О. В. Савченко, Я. О. Доманова). 

Для діагностики елементів поведінкового компонента рефлексивної 

компетентності, а саме рефлексивних стратегій розв’язування задач, 

рефлективності як когнітивно-стильової властивості особистості та 

рефлексивного стилю вирішення внутрішніх суперечностей у проблемно-

конфліктних ситуаціях, були запропоновані методики «Рефлексивні стратегії 

розв’язування задач» (О. В. Савченко, М. Ю. Макієнко), тест «Порівняння схожих 

малюнків» (MFFT) (Дж. Каган, у модифікації В. Овертона), «Особистісний стиль 

розв’язання проблемно-конфліктної ситуації» (О. В. Савченко, Д. Ю. Студенцова) 

відповідно. 

У серії попередніх досліджень, проведених впродовж 2013-2014 рр., була 

доведена можливість застосування даного інструментарію на контингенті осіб 

юнацького віку, виявлена валідність та надійність методик у визначенні 

дисфункційних порушень у функціонуванні рефлексивної компетентності на всіх 

рівнях її організації (елементів, компонентів, рівнів, цілісності) [421]. На даному 

етапі було задіяно 450 досліджуваних, віком від 16 до 25 років. Вибірка 

формувалася методом репрезентативного моделювання. До складу вибірки 
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увійшли особи з незакінченою середньою освітою − 112 осіб (24,9%); особи з 

закінченою середньою освітою, які припинили навчання − 34 людини (7,6%); 

особи з незакінченою вищою освітою – 228 осіб (50,7%); особи з вищою освітою – 

76 осіб (16,9%). 

Метою другого етапу дослідження була веріфікація моделі структурно-

функціональної організації рефлексивної компетентності особистості: визначення 

властивостей її структурної організації як інтегративного утворення, що поєднує 

різнорівневі ментальні структури, та особливостей її функціонування як цілісної 

ієрархічної системи, здатної до самоорганізації та саморозвитку. На рисунку 2.5 

ми відобразили основні напрямки дослідження системи відповідно до системно-

організаційного підходу. 

Рис. 2.5. Основні аспекти дослідження системи відповідно до системно-

організаційного підходу 

Принцип системності поєднує принципи структурності та динамічності на 

підставі принципу функціональності. Структура та динаміка системи виступають 
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як два взаємодоповнюючі аспекти розгляду системи, які забезпечують 

ефективність вирішення актуальних суперечностей. М. С. Каган запропонував 

розглядати динаміку у двох аспектах: а) функціонування – діяльність та поведінка 

системи; б) розвиток – «виникнення, становлення, еволюціонування та 

руйнування» системи [75, с. 24]. 

Вивчення внутрішньої структурної організації системи передбачає аналіз її 

складу та характеру взаємозв’язків між окремими елементами системи, між 

компонентами структури та цілим. Аналіз особливостей внутрішнього 

функціонування, за М. Г. Каганом, включає: 1) визначення основних функцій 

кожного компонента системи; 2) визначення своєрідних форм існування системи; 

3) з’ясування характеру співвідношення компонентів, їхньої взаємодії [171]. 

Дослідження рефлексивної компетентності як інтегративного системного 

утворення проводилося на вибірці осіб юнацького віку. Саме розвиток здатності 

до особистісної рефлексії ми розглядаємо як одне з найбільш важливих 

новоутворень даного періоду, оскільки вона стає підставою для подальшого 

розвитку особистості (підвищення рівня інтеграції ідентичності, формування 

готовності до самовизначення й самоздійснення та ін.). Підставою для 

формування рефлексивної компетентності як інтегративного системного 

утворення в юнацькому віці є розвиток окремих рефлексивних структур. У 

молодшому шкільному віці набувають стрімких темпів розвитку інтелектуальні 

форми рефлексії [73], [84], [143]. Підлітковий вік дослідники вважають 

сензитивним періодом розвитку регулятивних форм та видів рефлексії [320], 

[349]. На думку Л. С. Виготського, виникнення рефлексії і самосвідомості означає 

перехід до нового принципу розвитку − до саморегуляції, оволодіння системою 

внутрішнього регулювання власних психічних процесів, діяльності, поведінки 

[250]. В юнацькому віці стрімко розвиваються особистісні форми рефлексії, 

спрямовані на дослідження та корегування власної «Я-концепції», на 

усвідомлення та переосмислення життєвого досвіду. В. І. Слободчиков пов’язав 

юнацький період із завершенням процесу персоналізації, у ході якого формується 

«здатність до внутрішньої рефлексії, здатність розмежування себе від не себе 

всередині самого себе («Я − не / я»)…» [464, с. 48]. 
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Нами була використана періодизація Г. С. Абрамової, яка встановлює 

найбільш широкі межі юнацтва від 15 років до 25 [1], оскільки на сучасному етапі 

суспільного розвитку спостерігається висока індивідуальна варіативність у 

темпах та характері особистісного зростання молоді, збільшується тривалість 

навчання у вищих та середніх навчальних закладах (перехід до дванадцятирічного 

навчання в школах та шестирічного терміну навчання у ВНЗах), підвищуються 

вимоги до дорослої особистості з боку суспільства, що зумовлене ускладненням 

сучасних умов життєдіяльності людини.  

Отже, на даному етапі дослідженні взяли участь 450 досліджуваних 

юнацького віку (від 15 до 25 років). Вибірка формувалася методом 

репрезентативного моделювання. До складу вибірки увійшли школярі старших 

класів − 77 осіб (17,1%); учні професійного ліцею − 35 осіб (7,8%); студенти 

університету − 228 осіб (50,7%); особи з вищою освітою − 76 осіб (16,9%); 

працюючі особи, які мають середню освіту − 34 людини (7,6%). 

Експериментальною базою дослідження, яке проводилося протягом 2014-2015 рр., 

виступили: Херсонський фізико-технічний ліцей (77 осіб), Херсонський 

професійний суднобудівний ліцей (35 осіб), Херсонський державний університет 

(228 осіб), контакт-центр Інтернет-компанії «Databases Lab» (78 осіб), центр 

перепідготовки та підвищення кваліфікації при ХДУ (32 особи). 

Дослідження структурних та динамічних властивостей рефлексивної 

компетентності проводилась за авторським комплексом методик 

психодіагностчиного дослідження рефлексивної компетентності (О. В. Савченко). 

Серед методів математично-статистичної обробки даних застосовувалися наступні 

засоби: кореляційний, кластерний, факторний, множинний регресійний аналізи; 

методи статистичного виводу, що забезпечують перевірку статистичних 

припущень (t-критерій Стьюдента для залежних вимірів). 

На третьому етапі дослідження визначалися особливості становлення 

рефлексивної компетентності як особистісного утворення впродовж юнацького віку. 

Нами був проведений порівняльний аналіз результатів обстеження двох груп, які 

відрізняються за віком, але належать одному віковому періоду особистісного 

розвитку. Ми припустили, що саме порівняння двох груп у межах одного періоду 
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надасть нам інформацію про поступові трансформації, які відбуваються у 

внутрішній структурі досліджуваного явища. Також, аналіз таких груп дозволить 

певною мірою нівелювати розбіжності, пов’язані з віковими властивостями осіб, 

що беруть участь у дослідженні. Отже, нами були сформовані дві підгрупи 

досліджуваних із числа осіб, що брали участь у дослідженні. До складу першої 

підгрупи увійшли особи 15-17 років, вік яких відповідає ранньому юнацькому 

віку та співпадає з періодом навчання в старших класах загальноосвітньої школи 

або з отриманням середньо-спеціальної освіти в технікумах та коледжах. До 

складу першої підгрупи увійшло 110 осіб. Склад другої підгрупи («зрілого 

юнацького віку») сформували студенти старших курсів вузів та молоді особи, що 

вже працюють за фахом. Ми зрівняли підгрупи за кількістю осіб, тому 110 осіб, 

віком 23-25 років, були відібрані в другу досліджувану підгрупу. 

Порівняння результатів психодіагностичного обстеження проводилося з 

використанням методів статистичного виводу, що забезпечують перевірку 

статистичних припущень (t-критерій Стьюдента для незалежних вимірів, 

кореляційний аналіз), та процедур багатомірного моделювання даних (факторний 

аналіз). 

На четвертому етапі здійснювалась перевірка концептуальної моделі, що 

поєднує в єдиній системі окремі рефлексивні феномени особистості. Метою 

дослідження на даному етапі було визначення особливостей функціонування 

рефлексивної компетентності в системі рефлексивного досвіду, аналіз характеру 

взаємовідносин компетентності з іншими складовими досвіду, уточнення складу 

функцій, які виконує рефлексивна компетентності в забезпеченні рефлексивності 

як загальної здатності особистості. 

Дослідження на цьому етапі проводилося на вибірці студентів Херсонського 

державного університету (91 особа), що навчалися на першому (33 особи), 

другому (33 особи) та четвертому (25 осіб) курсах. Середній вік учасників – 21,5 

років. У досліджуваних визначався рівень сформованості та характер організації 

трьох складових рефлексивного досвіду особистості (рефлексивної 

компетентності, системи рефлексивних ресурсів та процесуальних складових 

досвіду (форм рефлексивної активності)), рівень розвитку рефлексивності як 
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загальної здатності особистості, який діагностувався за «Методикою визначення 

рівня рефлексивності» (А. В. Карпов, В. В. Пономарьова) та «Методикою рівня 

вираженості й спрямованості рефлексії» (М. Грант), властивості особистісного 

досвіду (відкритість, діалогічність, самоцінність, самототожність, 

несуперечливість та інтегрованість) та загальний рівень зрілості особистісного 

досвіду, які були операціоналізовані за методом аналізу автонаративу [394], [409], 

показник досягнень у навчальній діяльності студентів (середній бал за 

результатами складання сесії). 

Дослідження особливостей організації процесуальних складових 

рефлексивного досвіду здійснювалося за допомогою методу змістово-смислового 

аналізу функцій мовленнєвих висловлювань у процесі дискурсивного розв’язання 

задач (С. Ю. Степанов, І. М. Семенов, В. К. Зарецький, у модифікації 

М. І. Найдьонова) та методу аналізу автонаративів (Н. В. Чепелєва, у модифікації 

О. В. Савченко). Діагностика складових системи рефлексивних ресурсів 

проводилась з використанням наступних стандартизованих психодіагностичних 

методик: «Методика діагностики стильових параметрів навчання» (А. Соломон, 

Р. Фелдер), «Складні аналогії», «Встановлення закономірностей» 

(Б. Л. Покровський), опитувальник Д. Еверсона; «Метакогнітивна включеність у 

діяльність» (МАІ) (Г. Шроу, Р. Деннісон), методика «Хто Я?» (М. Кун та Т. Мак-

Партланд), «Стиль саморегуляції поведінки» (ССП-98) (В. І. Моросанова), «Тест 

смисложиттєвих орієнтацій» (Д. О. Леонтьєв), опитувальник «Адаптивні стратегії 

поведінки» (АСП-1) (Н. М. Мельникова), «Методика дослідження системи 

життєвих сенсів» (В. Ю. Котляков) та ін. 

Математично-статистична обробка даних здійснювалась із застосуванням 

методів статистичного виводу, що забезпечують перевірку статистичних 

припущень (однофакторного та двофакторного дисперсійного аналізу), та 

процедур багатомірного моделювання даних (множинний регресійний аналіз). 

Результати дослідження в повному обсязі викладені в монографіях 

О. В. Савченко [421], [422], найбільш суттєві результати наведені у третьому-

шостому розділах дисертації.  
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Висновки до другого розділу: 

1. Рефлексивна компетентність є системним особистісним утворення, що 

поєднує специфічні інформаційні, операційні, ціннісно-мотиваційні та поведінкові 

ментальні структури, релевантні рефлексивній активності, які забезпечують 

управління процесами функціонування та розвитку системи досвіду особистості, 

визначають високу продуктивність форм рефлексивної активності у процесі 

розумової й практичної її діяльності. 

2. Рефлексивна компетентність як системне утворення входить до складу 

рефлексивного досвіду (відкритої динамічної системи, яка забезпечує розгортання 

ментального простору, в межах якого відбувається розв’язання поставленої 

суб'єктом рефлексивної задачі). Злагоджене функціонування компонентів 

рефлексивного досвіду (рефлексивної компетентності, рефлексивного потенціалу 

та процесуальних складових) забезпечує продуктивну реалізацію рефлексивності 

як загальної здатності. Розвиток рефлексивності сприяє більш усвідомленому 

ставленню особистості до здобутого досвіду, осмисленню та переосмисленню 

подій власної життєдіяльності, підстав власної активності, що позначається на 

підвищенні рівня компетентності особистості в різних видах діяльності.  

3. Система рефлексивного досвіду поєднує три складові: 1) рефлексивний 

потенціал особистості, який забезпечує систему ресурсами та інформацією, 

підтримує її здатність зберігати стабільність рефлексивної активності на тлі 

тисків і мінливих зовнішніх умов; 2) процесуальні складові досвіду, що 

розкривають взаємозв’язок власного «Я» особистості та зовнішньої реальності 

через усвідомлення, інтерпретацію та реінтерпретацію індивідуального досвіду; 

3) рефлексивну компетентність, що координує складові рефлексивного досвіду, 

організує їхню взаємодію в єдиній системі рефлексивного досвіду.  

4. Активізація системи рефлексивного досвіду залежить від рівня складності 

проблемної ситуації, що долає суб’єкт (зовнішньої умови), та від характеру 

рефлексивної задачі, що визначає суб’єкт (внутрішньої умови). Складові 

рефлексивного досвіду можуть функціонувати на трьох рівнях: когнітивному, 

метакогнітивному та особистісному. На когнітивному рівні суб’єкт розв’язує 

задачі на усвідомлення засобів та механізмів розумової діяльності, аналіз системи 
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знань та співвідношення засобів розв’язання з умовами та вимогами задачі. На 

метакогнітивному рівні функціонування суб’єкт здійснює перетворення моделі 

«процесу вирішення проблеми», аналізує та регулює власні пошукові процеси, 

здійснює саморегуляцію рефлексивної діяльності. На вищому особистісному рівні 

функціонування рефлексивного досвіду суб’єкт розв’язує задачі на 

самодетермінацію, самопізнання, самовизначення, самопроектування та 

самоздійснення, які потребують перегляду та уточнення власної «Я-концепції».  

5. Запропонована модель структурно-функціональної організації 

рефлексивної компетентності особистості враховує три рівні функціонування 

компетентності: когнітивний (забезпечення відображення та контролю власної 

розумової активності), метакогнітивний (здійснення регулювання розумової 

активності та саморегуляції рефлексивної діяльності), особистісний (формування 

та закріплення нових психічних утворень через переосмислення актуальних 

ситуацій, реінтерпретацію досвіду й уточнення «Я-концепції») та поєднує чотири 

компонента. Структурними компонентами рефлексивної компетентності 

виступають такі складові: 1) інформаційний компонент забезпечує адекватне 

розуміння проблеми через формування адекватних репрезентацій задачі, моделей 

процесу вирішення проблеми і себе як суб’єкта рефлексивної активності (система 

знань про рефлексію та форми рефлексивної активності, метакогнітивна 

поінформованість суб’єкта стосовно власної рефлексивної активності, модель «Я-

рефлексуючого»); 2) інструментальний компонент забезпечує високу 

продуктивність виконання рефлексивних форм активності (система когнітивних, 

метакогнітивних та особистісних рефлексивних умінь); 3) оцінно-мотиваційний 

компонент здійснює контроль виконання діяльності (система критеріїв 

оцінювання рефлексивної активності суб’єкта, здібності до прогнозування власної 

активності, життєві завдання на саморозвиток); 4) поведінковий компонент 

забезпечує реалізацію виконавчої діяльності в невизначених ситуаціях  

(рефлексивні стратегії розв’язування задач, рефлективність як когнітивно-

стильова властивість, рефлексивний стиль вирішення внутрішніх суперечностей у 

проблемно-конфліктних ситуаціях). 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕФЛЕКСИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ  

 

Задачею даного розділу роботи є дослідження внутрішньої структури 

рефлексивної компетентності особистості як інтегративної системи. Повнота 

структурного аналізу забезпечується дослідженням таких аспектів організації 

системи: 1) визначенням тих елементів, які утворюють цілісну систему 

рефлексивної компетентності, забезпечуючи виконання всіх функцій; 2) аналізом 

внутрішніх структур її окремих компонентів; 3) визначенням міжкомпонентних 

зв’язків у межах єдиної системи; 4) дослідженням залежності характеру 

сформованості всієї системи від ступеня організації її компонентів.  

На даному етапі дослідження взяли участь 450 досліджуваних юнацького 

віку (від 15 до 25 років), вибірка формувалася методом репрезентативного 

моделювання.  

 

3.1. Характер структурної організації інформаційного компонента 

рефлексивної компетентності 

Інформаційний компонент рефлексивної компетентності забезпечує 

адекватне розуміння проблеми. Функціонування інформаційного компонента 

спрямовується на аналіз поточної інформації та формування моделей, які 

забезпечують процес подолання проблемних ситуацій. Ми виокремлює три 

структурні складові інформаційного компонента, які функціонують на трьох 

рівнях: 

− систему знань суб’єкта про рефлексію та форми рефлексивної 

активності, що поєднує декілька змістових доменів, які містять інформацію про 

загальні властивості рефлексії (декларативні знання), про особливості 

активізування та розвитку рефлексивних здібностей (процедурні знання), про 

підстави рефлексії, умови застосування рефлексивної активності, переваги 

(умовні знання), що надають особистості розвинуті рефлексивні здібності 

(когнітивний рівень); 
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− метакогнітивну поінформованість суб’єкта стосовно власної 

рефлексивної активності, що складається з експліцитних та імпліцитних знань 

суб’єкта про власні можливості здійснювати рефлексивну активність у різних 

ситуаціях, про умови корекції та розвитку даних форм активності 

(метакогнітивний рівень); 

− модель «Я-рефлексуючого» − інтегрований образ себе як суб’єкта 

рефлексивної активності, що формується у процесі набуття рефлексивного 

досвіду, поєднуючи різні плани уявлень суб’єкта про «реальне Я», «ідеальне Я», 

«необхідне Я» та «можливе Я», які функціонують як внутрішні орієнтири, що 

спрямовують, регулюють та коректують характер рефлексивної активності 

(особистісний рівень) [404]. 

3.1.1. Система знань про рефлексію та форми рефлексивної активності 

На когнітивному рівні інформаційний компонент представлений системою 

знань суб’єкта про рефлексію та форми рефлексивної активності. Систему знань 

ми розглядаємо як когнітивну структуру певного рівня організації, що поєднує 

декілька змістових доменів інформації, представленої в різних формах 

(експліцитна та імпліцитна). Ми розглядаємо три достатньо незалежні змістові 

домени системи знань суб’єкта про рефлексію: 1) загальні знання про рефлексію 

як властивість психіки, про специфіку рефлексивної активності; 2) знання про 

засоби регулювання та розвитку різних форм рефлексії; 3) знання про підстави 

рефлексивної активності, про переваги її застосування.   

Розроблена нами анкета «Рефлексія, рефлексивні здібності особистості» [421, 

с. 11-27] дозволила зібрати дані щодо наповненості інформацією трьох змістових 

доменів системи, а також визначити структурні особливості її організації. 

Показники, що відображають характер та рівень сформованості системи знань, 

наведені у Додатку Г. Нами введений показник загального рівня сформованості 

системи знань, який відображає характер організації усієї системи знань, що 

поєднує декларативні, процедурні та умовні знання суб’єкта про рефлексію та 

рефлексивну активність, враховує важливі структурні властивості сформованості 

кожного змістового компонента (активність суб’єкта у відтворенні знань та їхній 

об’єм) та усієї системи (рівень усвідомленості знань та відкритості системи новій 
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інформації).  

У таблиці Д.1 Додатку Д наведені дані, котрі відображають характер 

відповідей осіб юнацького віку на питання першого змістового блоку анкети, що 

збирають інформацію стосовно сформованості знань про загальні властивості 

рефлексії.  

Найбільшу кількість відповідей суб’єкти дали на запитання, котрі 

стосувалися цілей рефлексивної активності (М=2,2±1,04). Лише 3% осіб не змогли 

сформулювати відповідь, визначаючи, з якою метою люди використовують 

рефлексію, для вирішення яких завдань вона придатна. Значно меншу кількість 

відповідей, згідно з критерієм Стьюдента для залежних вимірів (t=2,86; α≥0,95), 

надали досліджувані на питання про ситуації, які потребують рефлексивної 

активності суб’єктів (М=2,0±1,06). Відчувався брак досвіду в описуванні 

ситуацій, у визначенні їхнього типу, що заважало досліджуваним виокремлювати 

ті обставини, які стимулюють суб’єктів до застосування рефлексії. Найбільш 

складно досліджуваним було визначати форми прояву рефлексивної активності (в 

середньому було зафіксовано 1,68  прикладів у кожному протоколі) та 

виокремлювати операційні складові, поступовий перебіг яких і формує 

рефлексивний процес (М=1,61±1,2). Дані свідчать, що особи юнацького віку мало 

замислюються над тим, як відбувається рефлексія, які форми щоденної активності 

можна віднести до категорії «рефлексивна активність». 24% досліджуваних не 

змогли назвати жодної форми прояву, попри те, що в тексті анкети були наведені 

приклади, а 18,9% молодих людей не змогли визначити операційні складові 

процесу рефлексії. Підсумовуючи, ми можемо стверджувати, що рівень знань про 

специфіку рефлексії в осіб юнацького віку – низький, особливо бракує інформації 

відносно форм прояву рефлексивної активності та її складових. Відсутність 

інформації з цих питань може суттєво ускладнити здійснення моніторингу 

рефлексивної активності та контролю її перебігу в умовах вирішення реальних 

проблем.  

У таблиці Д.2 наведено середні значення за кількісними показниками 

відповідей на другий блок анкети, що досліджує змістовий компонент системи 

знань суб’єкта, пов'язаний з інформацією про засоби регулювання активності, 
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формування та розвитку різних її форм. Отримані середні значення свідчать про 

низький рівень обізнаності осіб юнацького віку стосовно засобів впливу на 

рефлексивну активність. Найбільшу кількість відповідей досліджувані надали на 

питання: «Якими способами вчителі та батьки можуть допомогти дитині (10-14 

років) розвивати в собі рефлексивні здібності?» (М=2,06±1,17) та «Якими 

способами молоді люди (16-20 років) можуть самостійно розвивати в собі 

рефлексивні здібності?» (М=2,02±1,18). Значно в меншому об’ємі представлені 

знання стосовно засобів стимулювання рефлексивної активності (М=1,7±0,86), 

емпіричні значення за критерієм Стьюдента становлять 5,26 (α≥0,999) та 4,65 

(α≥0,999) у порівнянні з першим та другим питанням про засоби розвитку. 

Відчувається нестача умовних знань у системі, оскільки суб’єкти демонструють 

низьку обізнаність стосовно ситуацій, які потребують регулювання (посилення 

або послаблення) рефлексивної активності. Низький рівень розуміння свого 

минулого рефлексивного досвіду є однією з причин того, що суб’єкти слабко 

орієнтуються в різних ситуаціях, не усвідомлюють власну унікальну таксономію 

окремих ситуацій, що заснована на індивідуальному досвіді їхньої участі в різних 

формах взаємодії. Відсутність таксономії не дозволяє швидко робити перенесення 

засобу, котрий виявив свою ефективність в одній ситуації, на інші умови, що, у 

свою чергу, гальмує процеси навчання та самонавчання.  

Отримані дані доводять існування залежності між рівнем сформованості 

процедурних знань та умовних. Низький рівень одних обумовлює низький рівень 

інших. Ми припускаємо, що в юнацькому віці головну роль починають 

відігравати умовні знання, які залежать від обсягу усвідомленого досвіду, 

оскільки саме вони формують установки на певний засіб реагування в типових 

ситуаціях, визначають готовність суб’єкта неусвідомлено застосовувати 

відпрацьовані стратегії та алгоритми поводження.  

Дані таблиці Д.3 відображають кількість наданих відповідей на третій блок 

анкети, що досліджує змістовий компонент системи знань суб’єкта, пов'язаний з 

інформацією про підстави рефлексивної активності, про переваги її застосування. 

 Відповіді на парні питання, які потребували визначення переваг та недоліків 

застосування рефлексивної активності, а також сильних та слабких сторін 
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особистості з розвинутими та несформованими рефлексивними здібностями, 

показали, що суб’єкти більше визначають позитивних аспектів рефлексії, мало 

замислюючись над ускладненнями, які можуть виникнути при надмірному 

зануренні у внутрішній світ. Лише 5% досліджуваних не змогли визначитися з 

перевагами, що надає рефлексія людині, у той час як 24,2% осіб не змогли назвати 

жодної проблеми, що виникають у людей із приводу їхньої рефлексивної 

активності. Перевага кількості інформації про позитивні аспекти рефлексії над 

кількістю даних про її негативний вплив є значущою (t=11,1; α≥0,999), як і 

перевага інформації про плюси розвитку рефлексивних здібностей над кількістю 

даних про проблеми (t=2,62; α≥0,95). Отже, особи юнацького віку мало звертають 

увагу на ускладнення, їм не вистачає знань для прогнозування можливих 

проблем. Серед негативних аспектів вони визначають найбільш очевидні та 

драматичні, не замислюються над більш реальними ускладненнями, що можуть 

виникнути в повсякденній життєдіяльності. Це може бути наслідком дії 

заперечення як захисного механізму, який блокує процеси співвідношення 

ймовірнісних труднощів з умовами власного життя, визнання власних актуальних 

проблем. 

Для визначення характеру організації внутрішньої структури був 

використаний множинний регресійний аналіз. Дана математична процедура 

дозволяє відобразити кількісну міру незалежного впливу кожної складової на 

загальний рівень вторинної ознаки [302]. На відміну від кореляційного, 

регресійний аналіз визначає коефіцієнти, які відображають не лише зв'язок 

залежної змінної з певною незалежною, а й міру співвідношення певної 

незалежної змінної з іншими незалежними параметрами. Цінність незалежної 

змінної для множинної регресії «визначається не тільки її кореляцією з залежною 

змінною (як у двомірній регресії), але і її "унікальністю" − слабким зв’язком з 

іншими незалежними змінними» [302, с. 234]. У попередніх дослідженнях ми 

визначили характер організації кожного домену системи знань про рефлексію 

[421], зараз розглянемо внутрішню структуру загального показника 

сформованості системи знань суб’єкта про рефлексію та рефлексивну активність, 

представлену в даних таблиці 3.1.  
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Таблиця 3.1  

Результати множинного регресійного аналізу за показником загального рівня 

сформованості системи знань про рефлексію та форми рефлексивної активності 

№ Показник 
Коефіцієнт 

регресії (β) 

Значення 

(t емп.) 

Рівень 

похибки 

1 
Рівень сформованості знань про специфіку 

рефлексивної активності 
0,41 45,53 0,00001 

2 
Рівень сформованості знань про засоби регулювання 

та розвитку різних форм рефлексії 
0,38 38,1 0,00001 

3 
Рівень сформованості знань про підстави 

рефлексивної активності, про переваги її застосування 
0,41 46,87 0,00001 

Сформованість трьох доменів інформації про рефлексію та форми 

рефлексивної активності пояснює 98% загальної дисперсії основного сумарного 

показника (коефіцієнт множинної кореляції (КМК) становить 0,99; коефіцієнт 

множинної детермінації (КМД) − 0,98). Лише на 2% його значення зумовлені 

впливом інших, неврахованих факторів. Усі три змістові компоненти роблять 

приблизно однаковий внесок у загальний показник, однак вплив першого (β=0,41) 

та третього (β=0,41) компонентів є більш значущим. За даними С. Б. Мохової, 

декларативна пам'ять є філогенетично більш молодою, тому вона більш чутлива 

до перешкод та схильна до помилок. Саме вона забезпечує здатність людини до 

саморозвитку, вдосконалення своїх властивостей. Процедурна пам'ять, навпаки, є 

більш надійною, філогенетично більш старою, дає основу «для незліченних 

несвідомих способів реагування на події у світі» [291, с. 34]. Однак, на думку 

дослідників когнітивного напряму, імпліцитні знання більшою частиною є 

«неявними» (Р. Стернберг [691]), такими, що формуються у процесі набуття 

власного досвіду без навчання, без підкріплення зовнішніми обставинами, вони 

пов’язані з застосуванням лише в конкретних ситуаціях, мають низьку цінність 

для інших людей. Маючи більш виражену оцінну природу, ніж пояснювальну 

[93], процедурні знання мало структуровані, важко піддаються усвідомленню та 

аналізу. В основі імпліцитних знань, за словами Б. М. Величковського, 

знаходиться інтуїтивне розуміння, яке «достатнє для вирішення практичних 

завдань, але недостатнє для докладного словесного визначення і пояснення» [71, 

с. 16]. Низький характер структурованості знань, що належать другому 

змістовому домену, є причиною його меншого впливу на рівень сформованості 
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усієї системи. До того ж у розширеній системі знань їхнє використання 

обумовлене рівнем усвідомленості умовних знань. 

Таким чином, ми можемо стверджувати, що рівень сформованості системи 

знань суб’єкта про рефлексію в більшій мірі залежить від рівня структурованості 

змістових доменів, пов’язаних з інформацією про загальні властивості рефлексії, 

функції її в життєдіяльності особистості та про умови її застосування, підстави її 

розвитку, які представлені в експліцитній формі. Високий рівень сформованості 

системи знань забезпечують як повсякденні відомості, що спираються на життєві 

поняття, так і наукові поняття, сформовані у процесі навчання. 

Для уточнення, від яких первинних змінних найбільш залежить загальний 

рівень сформованості знань суб’єкта про рефлексію та форми рефлексивної 

активності, нами було проведено регресійний аналіз всієї бази первинних даних, 

відображених у параметрах сформованості знань. Було встановлено, що серед 

усіх показників найбільший вплив на рівень сформованості системи знань про 

рефлексію та форми рефлексивної активності здійснюють рівень активності 

суб’єкта у відтворенні декларативних (β=0,22) та умовних (β=0,23) знань, об’єм 

домену, що містить процедурні знання про засоби стимулювання та розвитку 

рефлексивної активності (β=0,24), рівень відкритості системи новій інформації 

(β=0,20). Отже, система знань суб’єкта залежить не лише від обсягу засвоєної у 

процесі набуття досвіду інформації, а й від сформованої мотивації, що 

виявляється в готовності суб’єкта активізувати пам'ять, відтворюючи певні дані 

під час розмірковування над поставленими питаннями, від здатності суб’єкта 

витримувати невизначеність, яку викликають суперечливі факти.    

3.1.2. Метакогнітивна поінформованість суб’єкта стосовно власної 

рефлексивної активності 

На метакогнітивному рівні інформаційний компонент представлений 

метакогнітивною поінформованістю суб’єкта стосовно власної рефлексивної 

активності. Важливою підставою ефективного функціонування метакогнітивної 

поінформованості є сформована система здібностей до оцінювання власних 

властивостей, формування готовності до пошукової активності, самокорекції та 

саморозвитку власних якостей. 
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У структурі метакогнітивної поінформованості ми визначаємо три достатньо 

незалежні складові, а саме: 1) метакогнітивні знання про власні рефлексивні 

здібності, про особливості застосування рефлексивної активності, про наявні 

рефлексивні ресурси; 2) уміння проводити метакогнітивне оцінювання, 

визначаючи наявність, достатність та надійність наявної та отриманої інформації, 

формувати оцінні судження про власні розумові можливості; 3) механізм 

актуалізації готовності до пошуку необхідної інформації, розвитку вмінь та 

навичок, визначення найбільш ефективних засобів подолання проблемних 

ситуацій. 

Застосування методу абсолютного оцінювання в методиці «Спеціального 

семантичного диференціала», розробленого з метою дослідження різних форм 

внутрішньої активності суб’єкта [429], та в анкеті «Рефлексія, рефлексивні 

здібності людини» [421], дозволило визначити наступні інтегративні показники, 

які відображають рівень вираженості трьох складових метакогнітивної 

поінформованості: 1) самооцінки психологічних властивостей, що визначають 

характер рефлексивної активності; 2) оцінки загальної обізнаності стосовно 

рефлексії та рефлексивних здібностей; 3) готовності підвищувати власну 

обізнаність з теми «Рефлексія». Загальний показник сформованості 

метакогнітивної поінформованості інтегрує усі три аспекти, представлені в єдиній 

стандартизованій шкалі станайнів. Це дозволяє врахувати кожен з аспектів у 

рівній мірі. 

У таблиці Д.4 Додатку Д ми наводимо основні статистичні дані, отримані під 

час дослідження даного компонента рефлексивної компетентності. У попередній 

роботі нами була уточнена структура кожної складової метакогнітивної 

поінформованості [422]. Ми встановили, що на рівень самооцінки психологічних 

властивостей, що визначають характер рефлексивної активності, в найбільшій 

мірі впливає оцінка спроможності суб’єкта здійснювати моніторинг поточної 

діяльності (β=0,55; t=40,4; α≥0,999). Це доводить важливість розвитку вмінь 

здійснювати ефективний інтелектуальний контроль за власними формами 

активності для розвитку інших аспектів рефлексивної активності. Усвідомлюючи 

свою спроможність контролювати перебіг власних дій, суб’єкти більш впевнено 
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почувають себе в різних проблемно-конфліктних ситуаціях, більш усвідомлено 

підходять до обрання засобів реагування на певні стимули та усунення перешкод, 

що забезпечує успішне подолання ними проблемних ситуацій, досягнення 

визначених цілей.  

Дані свідчать, що рівень обізнаності суб’єкта відносно змістової галузі, 

пов’язаної з рефлексією та рефлексивними здібностями людини, залежить від 

рівня оцінки значущості рефлексії в життєдіяльності людини (β=0,86; t=67,5; 

α≥0,999) та від оцінки об’єму своїх знань із даної теми (β=-0,85; t=66,6; α≥0,999). 

Стимулюючим для подальшого саморозвитку буде такий рівень обізнаності, при 

якому суб’єкт вважає рефлексію дуже важливою здатністю свідомості, яка 

впливає на різні кількісні та якісні аспекти життєдіяльності, а свої наявні знання − 

ще недостатніми для ефективного подолання проблемних ситуацій, такими, що 

потребують подальшого поповнення, усвідомлення, структурування. 

За показником рівня готовності підвищувати власну обізнаність із теми 

«Рефлексія» ми з’ясували, що саме оцінка готовності докладати зусиль для 

знаходження нової інформації здебільшого зумовлює його загальний рівень 

(β=0,57; t=46,9; α≥0,999), ніж оцінка необхідності знань із даної теми (β=0,54; 

t=46,5; α≥0,999). Отже, відчуття необхідності знань є лише першим етапам 

розгортання механізму актуалізації готовності людини до пошукової активності, 

який стимулює формування стану готовності, однак не гарантує достатню 

тривалість його дії. Стан тимчасової готовності не лише актуалізує систему 

ресурсів суб’єкта, але й залучає в дію процеси цілеутворення, спрямовані на 

постановку конкретної задачі, когнітивні процеси оцінювання об’єктивних та 

суб’єктивних умов досягнення цілі, вольові процеси концентрації зусиль та ін. 

[422]. 

У таблиці 3.2 ми наводимо дані, що відображають внутрішню структуру 

загального показника сформованості метакогнітивної поінформованості. Три 

визначені показника, що відображають певні аспекти функціонування трьох 

складових метакогнітивної поінформованості, пояснюють 96% загальної дисперсії 

основного сумарного показника (КМК=0,98; КМД=0,96). Лише на 4% його 

значення зумовлені впливом інших, неврахованих факторів. 
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Таблиця 3.2  

Результати множинного регресійного аналізу за показником сформованості 

метакогнітивної поінформованості суб’єкта стосовно рефлексивної активності 

№ Показник 
Коефіцієнт 

регресії (β) 

Значення 

(t емп.) 

Рівень 

похибки 

1 

Рівень самооцінки психологічних властивостей, 

що визначають характер рефлексивної 

активності 

0,50 34,7 0,00001 

2 
Рівень оцінки загальної обізнаності стосовно 

рефлексії та рефлексивних здібностей 
0,54 38,1 0,00001 

3 
Рівень оцінки готовності суб’єкта підвищувати 

обізнаність із теми «Рефлексія» 
0,50 34,8 0,00001 

Коефіцієнти регресії свідчать, що усі три показника приблизно в рівній мірі 

впливають на рівень сформованості загального параметра. Однак, слід відзначити, 

що показник рівня оцінки загальної обізнаності стосовно рефлексії та 

рефлексивних здібностей має найбільший вплив (β=0,54), отже для формування 

метакогнітивної поінформованості як окремого компонента рефлексивної 

компетентності найбільш суттєвим моментом є усвідомлення суб’єктом високої 

значущості рефлексії в життєдіяльності людини та важливості її впливу на різні 

аспекти його активності, розуміння недостатності наявних знань у цій змістовій 

галузі для успішного долання проблемно-конфліктних ситуацій, що трапляються 

в повсякденному житті. Це формує потребу в додатковій інформації, 

усвідомлення якої стимулює появу мотивації до пошукової активності, що є 

першою процедурою механізму актуалізації готовності до активної роботи по 

зменшенню дефіциту інформації, розвитку необхідних якостей.  

3.1.3. Модель «Я-рефлексуючого» 

На особистісному рівні інформаційний компонент представлений моделлю 

«Я-рефлексуючого», що інтегрує уявлення людини про себе як суб’єкта 

рефлексивної активності. Модель «Я-рефлексуючого» − різновид моделі «Я-

діяча», у якій інтегрується інформація суб'єкта про власні можливості здійснення 

рефлексивної активності, а також різні образи себе як суб'єкта рефлексивної 

діяльності («реальне Я», «можливе Я», «належне Я», «ідеальне Я»). 

Для дослідження характеру сформованості моделі «Я-рефлексуючого» ми 

запропонували використати процедуру «Спеціального семантичного 
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диференціала», шкали якого дозволяють суб’єкту оцінити процесуальні та 

результативні аспекти своєї рефлексивної активності [421, с. 46-62]. Основні 

показники, що відображають рівень сформованості певних властивостей моделі, 

наведені в Додатку Г. 

У таблиці Д.5 Додатку Д наведені статистичні дані за показниками, що 

відображають характер сформованості моделі «Я-рефлексуючого». Результати 

свідчать, що особи юнацького віку мають найбільші розбіжності між оцінками 

свого «реального Я» та «ідеального Я», а також «реального Я» та «необхідного 

Я», які відображаються в показниках рівня домагань (М=75,4±26,07) та рівня 

невідповідності реальних можливостей зовнішнім вимогам (М=75,04±25,59) 

відповідно. Отже, ми можемо стверджувати, що молоді люди усвідомлюють 

недостатність розвитку їхніх рефлексивних здібностей, що виражається в 

невідповідності реального стану знань, умінь та навичок уявленням про 

необхідний їхній рівень для успішного навчання та бажаний їхній стан для 

відчуття високої самоефективності. Дані розбіжності можуть стати стимулом для 

розвитку особистості, якщо вони не будуть занадто великі за значенням внаслідок 

недооцінки власних здібностей та переоцінки зовнішніх та внутрішніх вимог. А 

можуть, навпаки, викликати стан апатії, пасивності, спровокувати поширення 

депресивних тенденцій, що стримують наміри суб’єктів щодо саморозвитку. 

Найменше середнє значення було визначене за показником рівня 

невідповідності домагань зовнішнім вимогам, що свідчить про певну 

узгодженість у юнацькому віці власних домагань та вимог, що висуваються до 

суб’єкта з боку соціуму (М=46,56±22,26). Турбують високі значення суб’єктів за 

показником неспроможності відповідати вимогам ззовні, які вказують, що молоді 

особи занадто переоцінюють один з аспектів моделі «Я-рефлексуючого» та 

недооцінюють інший (М=69,32±29,11). Можливі два варіанти. Згідно з першим, 

суб’єкт занадто високо оцінює вимоги до себе з боку соціуму та недооцінює 

власні можливості, свій потенціал, що може призвести до стану кризи, 

позитивним виходом із якого буде пошук нових ресурсів, а негативним – розвиток 

депресивних тенденцій. Р. П. Попелюшко визначив негативний вплив низької 

самооцінки і на особистість, і на суспільство, оскільки «особистість не повністю 
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реалізує свої сили і можливості, працює не з повною віддачею» [353, с. 7]. Інший 

варіант: суб’єкт високо оцінює свої можливості та недооцінює вимоги ззовні, 

внаслідок чого виникає відчуття спроможності, що стимулює суб’єкта до 

поширення «території Я» за рахунок актуалізації тенденцій до 

самотрансценденції [334]. Однак, дана ситуація може мати і негативні наслідки 

для суб’єкта: недооцінка зовнішніх вимог сприятиме низькому активізуванню 

своїх умінь та знань, що призведе до гальмування процесів розвитку даних 

якостей особистості, а згодом проявиться у погіршенні успішності та 

продуктивності діяльності. Наслідками завищеної самооцінки своїх можливостей 

стає обмеженість у видах діяльності та спрямованість активності до 

малопродуктивних форм спілкування [372]. Часто завищена самооцінка 

супроводжується екстернальним локусом контролю та низькою відповідальністю 

за негативні наслідки власних дій.   

За результатами факторного аналізу нами були визначені два незалежні 

фактори, що відображають дві структурні складові моделі «Я-рефлексуючого»: 

уявлення суб'єкта про власні актуальні й потенційні можливості та система 

домагань відносно результатів рефлексивної діяльності [421]. Процедура 

множинного регресійного аналізу дозволила визначити вагу показників, що 

фіксують окремі аспекти структурної організації моделі «Я-рефлексуючого». Ми 

встановили, що показник рівня самооцінки своїх актуальних та потенційних 

можливостей залежить у більшій мірі від рівня невідповідності домагань 

зовнішнім вимогам (β=-0,89; t=58,4; α≥0,999), який відображає інтенсивність 

переживання кризи, пов’язаної з суперечністю уявлень суб’єкта про свої наміри 

та компетенціями, які висуває суспільство як необхідні для ефективної 

професійної підготовки. Чим більш узгодженні домагання та вимоги, тим більш 

співвіднесені зовнішні та внутрішні стандарти, тим менше внутрішнього 

напруження переживає суб’єкт, оскільки в нього чітко визначені орієнтири для 

подальшого розвитку власних якостей.  

Сила вираженості показника оцінки відповідності домагань зовнішнім та 

внутрішнім стандартам приблизно в однаковій мірі залежить від результатів 

співвідношення суб’єктом реального рівня розвитку своїх якостей із внутрішніми 
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орієнтирами, якими виступають уявлення про бажаний стан розвитку даних 

властивостей (β=0,51; t=20,7; α≥0,999), і з зовнішніми стандартами, якими 

виступають уявлення про необхідні компетенції для ефективного навчання та 

продуктивної праці (β=0,50; t=20,4; α≥0,999). Отже, сформовані зовнішні та 

внутрішні стандарти є необхідною умовою для ефективного функціонування та 

розвитку суб’єкта, оскільки вони виконують функцію орієнтирів. Однак, не менш 

важливим чинником є узгодженість даних орієнтирів, що визначає сам характер 

процесу розвитку. Наявність незначних за силою суперечностей є рушійною 

силою процесу розвитку, його невід’ємною умовою, однак значні суперечності 

породжують кризовий стан, який акумулює навколо себе усі вільні ресурси 

суб’єкта, перешкоджаючи усвідомленому регулюванню їхнього використання, 

гальмуючи процеси швидкого їхнього оновлення, обмежуючи доступ до 

інструментального потенціалу, що ускладнює набуття різних соціально-статусних 

ролей [98], «блокується реалістичне й оптимістичне програмування 

життєдіяльності» [96].   

Дані регресійного аналізу, наведені в таблиці 3.3, свідчать, що оцінка 

власного потенціалу та відображення у свідомості суб’єкта розбіжностей між 

реальним станом розвитку своїх здібностей та сформованими внутрішніми й 

зовнішніми стандартами є незалежними факторами в моделі «Я-рефлексуючого», 

що в однаковій мірі визначають рівень її сформованості. Загальний показник 

сформованості моделі «Я-рефлексуючого» пояснює 95% індивідуальних 

розбіжностей (КМК=0,98; КМД=0,95). 

Таблиця 3.3  

Результати множинного регресійного аналізу за загальним показником 

сформованості моделі «Я-рефлексуючого» 

№ Показник 
Коефіцієнт 

регресії (β) 

Значення 

(t емп.)  

Рівень 

похибки 

1 
Рівень самооцінки своїх актуальних та потенційних 

можливостей 
0,75 68,79 0,00001 

2 
Рівень оцінки відповідності домагань зовнішнім та 

внутрішнім стандартам 
0,74 67,64 0,00001 

Чим вище рівень сформованості моделі «Я-рефлексуючого», тим більш 

поєднаними та узгодженими є уявлення суб’єкта про «реальне Я», «ідеальне Я», 
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«можливе Я» та «необхідне Я», у яких відображені різні аспекти його уявлень про 

себе як суб’єкта рефлексивної активності. Незначні розбіжності в оцінках даних 

об’єктів позитивно впливають на процес розвитку особистості в напрямку більш 

ефективної мобілізації власних ресурсів, визначення перспектив на майбутнє, 

формування програм саморозвитку, корегування особистісних намірів і 

устремлінь та ін. Самореалізація власного потенціалу стає головною задачею 

суб’єкта, яку він поступово втілює в життя, використовуючи свої здібності. 

Високий рівень оцінки своїх потенційних ресурсів є значущим фактором розвитку 

в юнацькому віці, він позитивно впливає на процеси упорядкування структур 

рефлексивного досвіду, регулювання рефлексивної активності. 

3.1.4. Особливості внутрішньої організації інформаційного компонента 

рефлексивної компетентності 

Результати множинного регресійного аналізу дозволили нам уточнити 

внутрішню структуру інформаційного компонента, визначивши рівень впливу 

кожної його складової (див. табл. 3.4). Загальний показник сформованості 

інформаційного компонента розраховується як сума трьох стандартизованих 

оцінок, поданих у шкалі станайнів, що відображають рівень сформованості 

психічних утворень (системи знань про рефлексію, метакогнітивної 

поінформованості суб’єкта стосовно власної рефлексивної активності, моделі «Я-

рефлексуючого») на трьох рівнях функціонування рефлексивної компетентності. 

Таблиця 3.4  

Результати множинного регресійного аналізу за показником рівня сформованості 

інформаційного компонента рефлексивної компетентності 

№ Показник 
Коефіцієнт 

регресії (β) 

Значення 

(t емп.)  

Рівень 

похибки 

1 
Загальний рівень сформованості системи знань 

суб’єкта про рефлексію 
0,54 42,45 0,00001 

2 

Загальний рівень сформованості метакогнітивної 

поінформованості суб’єкта стосовно власної 

рефлексивної активності 

0,50 39,33 0,00001 

3 Рівень сформованості моделі «Я-рефлексуючого» 0,49 38,99 0,00001 

Характер сформованості трьох визначених складових інформаційного 

компонента на 94% (КМК=0,97; КМД=0,94) визначає рівень організації даної 
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складової компетентності, лише 6% сумарної дисперсії пояснюється впливом 

інших, неврахованих факторів. Дані свідчать, що в юнацькому віці головну роль у 

складі інформаційного компонента відіграє система знань суб’єкта стосовно 

рефлексії (β=0,54), що поєднує три змістові домени інформації: загальні 

властивості рефлексії як базової здатності особистості (декларативні знання), 

знання про засоби регулювання та розвитку різних форм рефлексії (процедурні), 

знання про підстави рефлексивної активності, переваги її застосування (умовні). 

Доки суб’єкт не оволодіє достатнім обсягом знань із даної теми, котрі є 

напоготові до відтворення в разі потреби, він не може поширювати обізнаність 

про власні актуальні та потенційні можливості реалізації рефлексивної 

активності, не може проводити адекватну оцінку рівня вираженості даних 

якостей, сформованості відповідних здібностей. Формування адекватних оцінок – 

підстава для подальшого вибудовування відношень до власних якостей, до 

їхнього подальшого застосування. Результати кореляційного аналізу надали нам 

можливість уточнити рівень структурної організації інформаційного компонента 

(див. табл. 3.5). Показник сформованості метакогнітивної поінформованості 

пов'язаний взаємозв’язками і з показником сформованості системи знань суб’єкта 

(r=0,15; α≥0,99), і з показником сформованості моделі «Я-рефлексуючого» 

(r=0,11; α≥0,95). Така структура відповідає рівню системної інтеграції [545],[645]. 

На даному рівні організації внутрішня структура характеризується достатньо 

високим рівнем незалежності функціонування кожного елемента системи при 

наявності стабільних взаємозв’язків між ними. 

Таблиця 3.5  

Структура кореляційних зв’язків між окремими елементами інформаційного 

компонента рефлексивної компетентності 

Основні елементи 
Система 

знань  

Метакогнітивна 

поінформованість 

Модель «Я-

рефлексуючого» 

Система знань про рефлексію 1   

Метакогнітивна поінформованість  0,15** 1  

Модель «Я-рефлексуючого» 0,02 0,11* 1 

Інформаційний компонент 0,64*** 0,65*** 0,57*** 

Примітка: * − емпіричне значення є значущим при α≥0,95; ** − емпіричне значення є 

значущим при α≥0,99; *** − емпіричне значення є значущим при α≥0,999. 
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Таким чином, інформаційний компонент рефлексивної компетентності 

формується задля інформаційного забезпечення здійснення основної функції 

рефлексивної компетентності (ефективне управління процесами функціонування 

та розвитку системи досвіду особистості). Специфікою його функціонування є 

формування та розвиток ментальних структур, які забезпечують розуміння 

проблемних ситуацій, що виникають у процесі виконання основної діяльності, 

через актуалізацію необхідних декларативних, процедурних та умовних знань про 

специфіку рефлексивної активності, розуміння своїх можливостей здійснювати 

різні форми активності в різних ситуаціях та визначення на підставі 

самооцінювання тих орієнтирів, які спрямовують, регулюють та корегують 

характер рефлексивної активності. Внутрішня структура компонента відповідає 

рівню системної інтеграції, що свідчить про високу сполученість елементів 

системи, завдяки чому стає можливою ефективна координація їхнього 

функціонування. 

 

3.2. Характер структурної організації інструментального компонента 

рефлексивної компетентності 

Інструментальний компонент рефлексивної компетентності забезпечує 

високу продуктивність виконання рефлексивних форм активності (рефлексивних 

актів, дій, діяльності) за рахунок сформованої системи рефлексивних умінь, яка 

включає когнітивні та регулятивні прийоми, а також систему способів зняття 

внутрішніх суперечностей, що виникають у проблемно-конфліктній ситуації.  

Ми розглядаємо три рівні організації рефлексивних умінь, що утворюють 

інструментальний компонент рефлексивної компетентності: 

–  когнітивні рефлексивні вміння, сформовані для забезпечення ефективного 

розв’язання рефлексивних задач, спрямованих на усвідомлення використаних 

засобів і механізмів розумової діяльності, аналіз системи знань, співвідношення 

обраних засобів розв’язання задач із умовами та вимогами задачі (когнітивний 

рівень); 

–  метакогнітивні рефлексивні вміння, що формуються та набувають розвитку 

при розв’язанні рефлексивних задач аналізу та регулювання процесу пошуку 
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вирішення проблеми, перетворення моделі «процесу вирішення проблеми», 

саморегулювання рефлексивної діяльності (метакогнітивний рівень); 

–  особистісні рефлексивні вміння, що забезпечують зняття об’єктивних та 

суб’єктивних суперечностей через переосмислення досвіду, і які формуються та 

розвиваються у процесі розв’язання рефлексивних задач на самодетермінацію, 

самопізнання, самовизначення, самопроектування та самоздійснення 

(особистісний рівень) [401]. 

3.2.1. Когнітивні рефлексивні вміння  

У попередніх дослідженнях, проведених з використанням авторської 

методики «Рефлексивні вміння (когнітивний рівень)» [421, с. 63-81], [390], ми 

уточнили склад рефлексивних умінь на когнітивному рівні функціонування 

рефлексивної компетентності. Виокремлено 6 незалежних рефлексивних умінь та 

визначений сумарний показник їхнього розвитку на когнітивному рівні. 

Статистичні дані, отримані на досліджуваній вибірці за показниками 

сформованості рефлексивних умінь, наведені в таблиці Д.6 Додатку Д. Нами 

визначені наступні когнітивні рефлексивні вміння: 1) усвідомлювати та 

пояснювати собі та іншим хід міркувань, причини вибору певної стратегії 

розв’язання задачі; 2) усвідомлювати власні емоційні переживання, контролювати 

їхній перебіг, підтримувати відчуття впевненості; 3) утримувати себе в площині 

рефлексивних розмірковувань, аналізувати підстави власних дій, причини невдач; 

4) упорядковувати процес пошуку рішення, здійснювати перевірку своїх 

припущень; 5) проводити оцінювання результатів за різними критеріями, 

формулювати оцінні судження; 6) усвідомлювати різноманітні аспекти перебігу 

процесу пошуку розв’язку: когнітивні, емоційні, поведінкові. Детальний опис 

виокремлених умінь наведений у монографії [422, с. 195-196]. 

У таблиці 3.6 представлені результати множинного регресійного аналізу, які 

відображають силу впливу первинних показників на загальний рівень розвитку 

когнітивних рефлексивних умінь особистості.   

При аналізі системи рефлексивних умінь на когнітивному рівні рефлексивної 

компетентності був отриманий достатньо високий коефіцієнт множинної 

кореляції (КМК=0,95; КМД=0,91), що вказує на те, що більш ніж 91% загальної 
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дисперсії показника рівня сформованості рефлексивних умінь когнітивного рівня 

визначається впливом тих незалежних змінних, які розглядалися в дослідженні. 

Приблизно 9% дисперсії можна пояснити впливом інших, неврахованих факторів. 

Таблиця 3.6  

Результати множинного регресійного аналізу за показником загального рівня 

сформованості рефлексивних умінь когнітивного рівня 

№ Шкала 
Коефіцієнт 

регресії (β) 

Значення 

(t емп.) 

Рівень 

похибки 

1 

Уміння усвідомлювати та пояснювати собі та іншим 

хід міркувань, причини вибору певної стратегії 

розв’язання задачі 

0,39 36,94 0,00001 

2 

Уміння усвідомлювати власні емоційні 

переживання, контролювати їхній перебіг, 

підтримувати відчуття впевненості 

0,35 33,67 0,00001 

3 

Уміння утримувати себе в площині рефлексивних 

розмірковувань, аналізувати підстави власних дій, 

причини невдач 

0,43 41,01 0,00001 

4 
Уміння упорядковувати процес пошуку рішення, 

здійснювати перевірку своїх припущень 
0,19 17,82 0,00001 

5 
Уміння проводити оцінювання результатів за 

різними критеріями, формулювати оцінні судження 
0,31 22,79 0,00001 

6 

Уміння усвідомлювати різноманітні аспекти 

перебігу процесу пошуку розв’язку: когнітивні, 

емоційні, поведінкові 

0,15 11,17 0,00001 

Найбільший вклад у загальну дисперсію внесли показники сформованості 

вміння утримувати себе в рефлексивній площині (β=0,43) та вміння 

усвідомлювати й пояснювати хід власних розмірковувань, яке відображає 

діалогічний механізм функціонування мислення суб’єкта (β=0,39). Саме ці вміння 

пов’язані з забезпеченням функціонування основного механізму рефлексивної 

активності на когнітивному рівні, який ми визначили як «перехід в іншу 

(рефлексивну) площину аналізу». Даний механізм дозволяє суб’єкту призупиняти 

активні спроби розв’язати задачу, розвертати фокус уваги на аналіз власних дій, 

думок, переживань. У рефлексивній площині суб’єкт отримує можливість 

оцінювати не саму задачу, а свої дії з нею, свої припущення відносно засобів її 

розв’язання, що формує умови для побудови нових смислів стосовно своєї 

інтелектуальної діяльності.  

3.2.2. Метакогнітивні рефлексивні вміння 

Застосування методики «Рефлексивні вміння (метакогнітивний рівень)» [421, 
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с. 81-102], [391] дозволило нам уточнити склад рефлексивних умінь на 

метакогнітивному рівні функціонування рефлексивної компетентності. У 

таблицях 3.7 та Д.7 (Додатку Д) представлено уточнений склад умінь та основні 

статистичні дані, отримані на вибірці осіб юнацького віку. 

Таблиця 3.7  

Результати множинного регресійного аналізу за показником загального рівня 

розвитку рефлексивних умінь метакогнітивного рівня 

№ Шкала 
Коефіцієнт 

регресії (β) 

Значення 

(t емп.) 

Рівень 

похибки 

1 

Уміння організовувати процес вирішення проблеми, 

спрямовувати зусилля на досягнення поставленої 

мети 

0,40 26,31 0,00001 

2 
Уміння прогнозувати можливі помилки і труднощі, 

аналізувати власні можливості 
0,32 21,29 0,00001 

3 
Уміння регулювати власні емоційні стани, 

формувати налаштування на роботу 
0,25 18,97 0,00001 

4 
Уміння проводити планування, оцінку і перевірку 

своїх дій 
0,10 7,09 0,00001 

5 

Уміння створювати ймовірнісні моделі вирішення 

проблеми, проводити самоаналіз своїх дій, 

особливостей своєї поведінки 

0,16 12,13 0,00001 

6 

Уміння проводити моніторинг поточних форм 

розумової активності, регулювати значущість 

проблеми з урахуванням актуального стану 

0,21 17,85 0,00001 

7 
Уміння критично оцінювати свої інтелектуальні 

здібності, можливості та обмеження 
0,12 8,98 0,00001 

Виокремлено наступні вміння: 1) організовувати процес вирішення 

проблеми, спрямовувати зусилля на досягнення поставленої мети; 

2) прогнозувати можливі помилки і труднощі, аналізувати власні можливості; 

3) регулювати власні емоційні стани, формувати налаштування на роботу; 

4) проводити планування, оцінку і перевірку своїх дій; 5) створювати ймовірнісні 

моделі вирішення проблеми, проводити самоаналіз своїх дій, особливостей своєї 

поведінки; 6) проводити моніторинг поточних форм розумової активності, 

регулювати значущість проблеми з урахуванням актуального стану; 7) критично 

оцінювати свої інтелектуальні здібності, можливості та обмеження. Детальний 

опис їхнього складу наведений у монографії [422, с. 197-198]. 

За результатами множинного регресійного аналізу ми встановили, що 

загальний показник рівня розвитку рефлексивних умінь метакогнітивного рівня 
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організації має високий коефіцієнт множинної кореляції з показниками 

сформованості окремих метакогнітивних (регулятивних) умінь (КМК=0,97), що 

говорить про те, що лише 6% загальної дисперсії має відношення до похибок в 

оцінюванні. На 94% (КМД=0,94) індивідуальні розбіжності досліджуваних за 

параметром загального рівня сформованості метакогнітивних рефлексивних умінь 

пояснюються показниками ступеня розвитку окремих регулятивних умінь 

(вихідних незалежних змінних), і лише решта − впливом неврахованих факторів. 

Загальний рівень розвитку метакогнітивних рефлексивних умінь здебільшого 

обумовлений рівнем сформованості вмінь організовувати процес вирішення 

проблеми (β=0,40) та прогнозувати можливі помилки і труднощі, аналізувати 

власні можливості (β=0,32). У значно меншій мірі на загальний рівень впливають 

показники сформованості вмінь проводити планування, оцінку, перевірку власних 

дій (β=0,10) та критично оцінювати свої інтелектуальні здібності, можливості й 

обмеження (β=0,12). Отже, окремі аспекти інтелектуальної активності суб’єкта 

(планування, оцінка, перевірка) та здатність надавати критичні оцінки власних 

можливостей не суттєво впливають на рівень організації всієї системи вмінь. 

Рівень її організації в більшій мірі визначають узагальнені властивості, які 

інтегрують регулятивні та когнітивні процеси, забезпечуючи внутрішні умови для 

визначення мети рефлексивної активності, обрання засобів її досягнення, а також 

для постійного відслідковування характеру перебігу активності з метою її 

своєчасного корегування.  

3.2.3. Особистісні рефлексивні вміння  

Рівень розвитку рефлексивних умінь на особистісному рівні функціонування 

рефлексивної компетентності був визначений за допомогою авторської методики 

«Рефлексивні вміння (особистісний рівень)» [421, с. 102-124]. Результати 

попередніх досліджень дозволили нам уточнити склад рефлексивних умінь на 

даному рівні функціонування [392]. Уточнений склад рефлексивних умінь та 

основні статистичні дані, отримані в ході проведення діагностики на 

досліджуваній вибірці, наведені в таблицях Д.8 (Додатку Д) та 3.8. 

На даному рівні функціонування компетентності були визнчені наступні 

рефлексивні вміння: 1) організовувати процес осмислення моделі проблемно-

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


169 

конфліктної ситуації; 2) реструктурувати модель проблемно-конфліктної ситуації, 

формувати програми поведінки і саморозвитку; 3) визначати мету діяльності, 

встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між отриманими результатами і 

характером організації проблемно-конфліктної ситуації; 4) організовувати 

внутрішній діалог, використовувати власний досвід; 5) гнучко змінювати 

позицію, вибирати нові способи вирішення проблеми; 6) проводити ретельний 

самоаналіз отриманих результатів, власних дій і здібностей, переосмислювати 

альтернативні способи подолання проблемно-конфліктної ситуації; 7) визначати 

новий сенс свого становища у проблемно-конфліктній ситуації, співвідносити 

актуальні цілі діяльності з загальним сенсом життя [422, с. 200-202]. 

Таблиця 3.8  

Результати множинного регресійного аналізу за показником загального рівня 

розвитку рефлексивних умінь особистісного рівня 

№ Шкала 
Коефіцієнт 

регресії (β) 

Значення 

(t емп.) 

Рівень 

похибки 

1 
Уміння організовувати процес осмислення моделі 

проблемно-конфліктної ситуації 
0,26 13,70 0,00001 

2 

Уміння реструктурувати модель проблемно-

конфліктної ситуації, формувати програми 

поведінки і саморозвитку 

0,32 18,62 0,00001 

3 

Уміння визначати мету діяльності, встановлювати 

причинно-наслідкові зв'язки між отриманими 

результатами і характером організації проблемно-

конфліктної ситуації 

0,33 19,03 0,00001 

4 
Уміння організовувати внутрішній діалог, 

використовувати власний досвід 
0,32 18,71 0,00001 

5 
Уміння гнучко змінювати позицію, вибирати нові 

способи вирішення проблеми 
0,30 18,33 0,00001 

6 

Уміння проводити ретельний самоаналіз отриманих 

результатів, власних дій і здібностей, 

переосмислювати альтернативні способи подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 

0,31 18,04 0,00001 

7 

Уміння визначати новий сенс свого становища у 

проблемно-конфліктній ситуації, співвідносити 

актуальні цілі діяльності з загальним сенсом життя 

0,26 15,34 0,00001 

Нами визначений показник загального рівня розвитку рефлексивних умінь 

особистісного рівня, який розраховуєтьсяя як сумарне значення оцінок за всіма 

твердженнями опитувальника. Результати множинного регресійного аналізу, які 

дозволили відобразити внутрішню структуру загального показника, наведені в 
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таблиці 3.8. 

Недостатньо високе значення коефіцієнта множинної кореляції (КМК=0,94) 

показує, що на значення загального показника сформованості особистісних 

рефлексивних умінь здійснюють вплив як показники сформованості окремих 

умінь даного рівня рефлексивної компетентності, так і інші невраховані фактори. 

Більш ніж 12% дисперсії загального показника має відношення до впливів 

випадкових факторів, які не були враховані нами у процесі організації та 

проведення дослідження (КМД=0,88). Не дивно, що саме на особистісному рівні 

функціонування рефлексивної компетентності ми отримали красномовне 

підтвердження принципу суперадитивності, згідно з яким «ціле не дорівнює сумі 

його частин». Не виключно, що загальний показник сформованості особистісних 

рефлексивних умінь у більшій мірі, ніж показники інших рівнів організації, 

залежить від характеру організації окремих умінь в єдиній системі, від параметрів 

порядку, які встановлюють відносини між складовими, регулюють взаємодію 

частин у складі системи, забезпечують умови для спільного їхнього 

функціонування, для компенсації певних дисфункцій. Згідно з положеннями 

системного підходу, загальні властивості системи як незалежної цілісності також 

можуть здійснювати вплив на кількісні та якісні властивості окремих частин 

системи [255].   

Як свідчать дані таблиці, показники усіх рефлексивних вмінь мають 

значущий вплив на загальний показник, ступінь їхнього впливу приблизно 

однаковий. Однак найбільш суттєву вагу мають уміння визначати мету діяльності, 

встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між отриманими результатами і 

характером організації проблемно-конфліктної ситуації (β=0,33), уміння 

реструктурувати модель проблемно-конфліктної ситуації (β=0,32) та 

організовувати внутрішній діалог, використовувати власний досвід (β=0,32). 

Найменший вплив мають уміння, пов’язані з визначенням сенсу свого становища 

у проблемно-конфліктній ситуації (β=0,26) та з організацією осмислення 

сформованої моделі ситуації (β=0,26), які залежать від рівня розвитку системи 

ціннісно-смислового регулювання життєдіяльності особистості, від рівня 

активності суб’єкта у використанні смислотехнік у процесі збирання та обробки 
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інформації, обрання засобу долання проблемно-конфліктної ситуації. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що для ефективного вирішення 

внутрішніх суперечностей суб’єкту необхідно мати вміння, які забезпечують його 

активність щодо формування, усвідомлення та реструктурування моделі 

проблемно-конфліктної ситуації та свого поводження в ній, визначення мети 

рефлексивної діяльності та організації процесу її досягнення, обрання нових 

засобів вирішення проблеми за рахунок зміни позиції. Також важливим аспектом 

організації рефлексивної діяльності є актуалізація внутрішнього діалогу як 

механізму, який дозволяє суб’єкту використовувати власний минулий досвід, 

проводити самоаналіз своєї активності та її результатів на його підставі.  

На думку Д. О. Леонтьєва, перспективним для досліджуваних є розвиток 

умінь, пов’язаних зі свідомим саморегулюванням своєї рефлексивної активності 

через «прогресуюче усвідомлення» та «рефлексивне ставлення до своїх 

смислових орієнтирів» [238, с. 289]. Уміння свідомо керувати своєю мотиваційно-

потребнісною сферою за рахунок актуалізації механізмів включення дій і подій у 

більш широкий смисловий контекст та формування системи особистісних смислів 

дозволяють людині відчути себе господарем, автором свого життя. Розвиток 

мотиваційного рівня саморегулювання дає можливість суб'єкту реалізовувати 

різні стосунки зі світом, «розкривати внутрішні резерви …, що дають йому 

свободу від обставин, забезпечують навіть у найважчих умовах можливість 

самоактуалізації» [154, с. 122]. 

Однак, високий рівень розвитку певних особистісних умінь може 

перешкоджати суб'єкту швидко і ефективно знаходити спосіб подолання 

проблемно-конфліктної ситуації. У наших попередніх дослідженнях було 

встановлено, що особи, які активно використовують смислотехніку для 

усвідомлення свого становища у проблемно-конфліктній ситуації, ретельно 

продумують всі свої дії, узгоджуючи їх із системою пріоритетних цілей і смислів, 

менше схильні до аналізу свого минулого досвіду, вони менше часу витрачають 

на обмірковування майбутніх дій, мало прогнозують щодо ймовірних результатів 

[421]. Вони більш орієнтовані на усвідомлення і формування нових смислових 

утворень, які, згідно з концепцією Б. С. Братуся, «народжуються у складних, 
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багатогранних співвідношеннях меншого до більшого, окремих ситуацій, актів 

поведінки до більш широких (власне смислотворчих) контекстів життя» [54, 

с. 86]. Такі смисли є областю «метафізичних умобудувань, а не досвідченого 

знання» [55, с. 293], вони не вимагають перевірки, мало апробовані на практиці, 

вони не враховують специфіку конкретної проблемно-конфліктної ситуації. 

3.2.4. Особливості внутрішньої організації інструментального 

компонента рефлексивної компетентності 

Введено сумарний показник, якій відображає рівень сформованості всього 

інструментального компонента рефлексивної компетентності. Для визначення 

кількісних показників, які відображають змістову вагу показників розвитку 

рефлексивних умінь на когнітивному, метакогнітивному та особистісному рівнях 

у складі сумарного показника, ми застосували процедуру множинного 

регресійного аналізу (див. табл. 3.9).  

Таблиця 3.9  

Результати множинного регресійного аналізу за показником рівня сформованості 

інструментального компонента рефлексивної компетентності 

№ Показник 
Коефіцієнт 

регресії 

Значення 

(t емп.) 

Рівень 

похибки 

1 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

когнітивного рівня 
0,44 45,26 0,00001 

2 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

метакогнітивного рівня 
0,46 49,31 0,00001 

3 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

особистісного рівня 
0,45 47,7 0,00001 

Ми отримали високе значення за показником множинної кореляції 

(КМК=0,98), що свідчить про те, що на 97% сумарний показник сформованості 

інструментального компонента рефлексивної компетентності залежить від рівня 

розвитку трьох його складових (КМД=0,97). Усі три компоненти мають 

приблизно однакову силу впливу на значення загального показника, однак 

незначну перевагу має показник рівня сформованості метакогнітивних 

рефлексивних умінь (β=0,46), найменший вплив справляє показник когнітивного 

рівня (β=0,44). Це підтверджує наше припущення стосовно провідної ролі 

регулятивних умінь в організації рефлексивної активності, які не лише 

контролюють інтелектуальну активність суб’єкта, але й розподіляють актуальні 
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ресурси особистості, спрямовують фокус уваги на найбільш важливі або складні 

аспекти внутрішньої активності. 

Дані кореляційного аналізу дозволили визначити високий рівень організації 

даного компонента, який відповідає вираженій системній інтеграції окремих 

елементів у цілісній системі. У таблиці 3.10 наведено дані коефіцієнтів кореляції 

між основними елементами системи. 

Таблиця 3.10  

Структура кореляційних зв’язків між окремими елементами інструментального 

компонента рефлексивної компетентності 

Основні елементи 
Когнітивні 

вміння 

Метакогнітивні 

вміння 

Особистісні 

вміння 

Когнітивні рефлексивні вміння 1   

Метакогнітивні рефлексивні вміння 0,39*** 1  

Особистісні рефлексивні вміння 0,17** 0,41*** 1 

Інструментальний компонент 0,69*** 0,81*** 0,70*** 

Примітка: * − емпіричне значення є значущим при α≥0,95; ** − емпіричне значення є 

значущим при α≥0,99; *** − емпіричне значення є значущим при α≥0,999. 

Високий рівень інтеграції системи рефлексивних умінь свідчить, що складові 

всіх трьох рівнів розвиваються злагоджено, підвищення рівня одного елемента 

створює умови для зростання ефективності інших. Недоліком подібного типу 

організації системи є знижена спроможність здійснювати гнучку координацію 

функціонування окремих елементів, нездатність системи організовувати 

компенсацію недорозвиненості певних аспектів за рахунок ефективної роботи 

інших. Це говорить про те, що система продовжує формуватися, що її здатність 

здійснювати самоорганізацію ще не розвинулася, отже, можливі дисфункційні 

порушення, «збої» у функціонуванні. Позитивним аспектом високої інтеграції є 

підтримання системи як цілісності, що ефективно здійснює свої функції в системі 

більш високого рівня організації. Ми припускаємо, що високо інтегрований 

інструментальний компонент здійснює оптимізуючий вплив на характер 

організації інших компонентів рефлексивної компетентності, оскільки суб’єкт 

активізує всю систему вмінь незалежно від типу рефлексивної задачі. Низька 

диференціація окремих елементів системи рефлексивних умінь створює умови 

для задіяння широкого інструментарію, знаходження засобу подолання 
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проблемної ситуації через апробування різних прийомів та способів дій. Таке 

нераціональне використання ресурсів відбувається лише на початкових етапах 

становлення рефлексивної компетентності, подальше вдосконалення вмінь 

сприятиме більшій диференціації форм рефлексивної активності, які будуть більш 

відповідати конкретній рефлексивній задачі. Якісні зміни в змісті та наборі 

інтелектуальних дій, на які вказувала М. Л. Смульсон, роблять розумові процеси 

більш індивідуально-специфічними, гнучкими, такими, що враховують 

ймовірнісні події та фактори [470]. 

Інструментальний компонент вносить важливий внесок у реалізацію функції 

управління перебігом розгортання рефлексивного досвіду особистості, яку 

виконує рефлексивна компетентність у системі більш високого рівня організації. 

Окрім головної, даний компонент виконує і свою специфічну роль: упорядковує 

рефлексивні вміння в єдину інтегровану систему, керує їхнім використанням. 

Функціонування даної системи стає умовою ефективної реалізації різних форм 

рефлексивної активності. Поєднання окремих умінь в єдину систему сприяє також 

швидкому їхньому корегуванню та модифікуванню, розвитку їхньої 

інструментальної гнучкості, ефективному використанню в певних умовах.  

Утворення метакогнітивного рівня організації виконують інтегративну 

функцію, поєднуючи інші елементи системи. Загальний рівень сформованості 

інструментального компонента в найбільшій мірі залежить від рівня розвитку 

вмінь здійснювати саморегулювання рефлексивної активності, оскільки саме ці 

вміння забезпечують контроль за використанням ресурсів, моніторинг поточної 

діяльності суб’єкта, регулювання рівня його емоційної залученості у процес 

вирішення проблеми.   

 

3.3. Характер структурної організації оцінно-мотиваційного 

компонента рефлексивної компетентності 

Оцінно-мотиваційний компонент рефлексивної компетентності забезпечує 

контроль виконання діяльності через оцінювання власної активності та її 

результатів, визначення ймовірних варіантів розвитку подій життєдіяльності та 

формування орієнтирів для подальшого саморозвитку. Ми виокремлюємо три 
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структурні складові даного компонента, які відповідають трьом рівням 

функціонування рефлексивної компетентності: 

− система критеріїв оцінювання рефлексивної активності суб’єкта, 

функціонування якої забезпечує своєчасну оцінку змістових, процесуальних та 

результативних аспектів рефлексивної активності, на підставі чого приймаються 

рішення щодо корегування власних дій, продовження або припинення активності 

(когнітивний рівень); 

− здібності до прогнозування власної активності як сформовані розумові 

операцій, які забезпечують встановлення причинно-наслідкових зв'язків між 

окремими елементами моделі «процесу вирішення проблеми», формування 

моделей майбутнього результату, висування і перевірку припущень про можливі 

засоби подолання проблемних ситуацій, планування власних дій та ін. 

(метакогнітивний рівень); 

− життєві завдання на саморозвиток як окремі смислові одиниці 

самоконструювання майбутнього, спрямовані на розвиток рефлексивних 

здібностей до самопізнання, саморегулювання, самовизначення та самоздійснення 

(особистісний рівень) [417].  

3.3.1. Система критеріїв оцінювання рефлексивної активності суб’єкта 

Система критеріїв оцінювання рефлексивної активності суб’єкта – компонент 

рефлексивної компетентності особистості, що поєднує найбільш значущі 

узагальнені ознаки, за якими суб’єкт формує судження стосовно змістових, 

процесуальних та результативних аспектів власної внутрішньої активності. 

Характер сформованості системи критеріїв оцінювання рефлексивної активності 

ми визначаємо за показником когнітивної складності системи, який враховує і 

рівень диференціації об’єктів оцінювання за відповідними критеріями, і рівень 

інтеграції окремих складових системи [569]. 

У попередніх дослідженнях ми розробили процедуру «Спеціального 

семантичного диференціала», шкали якого придатні для оцінювання різних форм 

внутрішньої активності суб’єкта [421, с. 125-135]. Застосування процедури 

факторного аналізу до первинних даних кожного досліджуваного окремо, 

дозволило визначити індивідуальні структури узагальнених характеристик 
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(факторів), які використовуються різними суб’єктами для опису та оцінки різних 

форм своєї рефлексивної активності. Внутрішня структура системи критеріїв 

оцінювання кожного досліджуваного характеризувалась за 9 ознаками, 

наведеними в табл. Д.9 Додатку Д. 

Результати факторного аналізу, проведеного в попередніх дослідженнях 

[421], підтвердили припущення про існування щонайменше двох груп показників, 

які відображають незалежні аспекти функціонування системи критеріїв 

оцінювання: міру диференціювання різних аспектів активності та інтегрування 

окремих ознак у групи факторів, що висвітлюють більш узагальнені 

характеристики.  

Під рівнем диференціації структури ми розуміємо «міру того, наскільки 

складним та багатомірним є сприйняття даною людиною даної галузі досвіду» 

[356, с. 238]. Рівень диференціації, на думку В. І. Похилько, пов'язаний з 

«прогресивним диференціюванням досвіду, з ускладненням та збільшенням 

точності та багатомірності прогнозування…» [355, с. 155]. Запропонований нами 

показник рівня диференціації системи критеріїв оцінювання рефлексивної 

активності враховує два параметри: кількість незалежних значущих факторів 

(відображає розмірність семантичного простору) та відсоток сумарної дисперсії 

другого за силою фактора (відображає спроможність фактора пояснювати 

варіативність ознак). 

Було встановлено, що оцінювання зовнішніх об’єктів суттєво відрізняється 

від оцінювання внутрішніх [422]. У першому випадку рівень когнітивної 

складності пов'язаний позитивними взаємозв’язками з розміром семантичного 

простору, у випадку оцінювання внутрішніх об’єктів – зворотними зв’язками. Для 

того, щоб рефлексивна активність мала конструктивний характер по відношенню 

до основної діяльності, необхідно, щоб час її перебігу був обмежений. Це 

можливо тоді, коли усі форми даної активності здійснюються в редукованій 

формі, а отже, і оцінювання власної внутрішньої активності здійснюється швидко, 

лише за найбільш суттєвими критеріями. Чим меншу кількість таких ознак 

використовує суб’єкт, тим більш швидко він збирає інформацію, на підставі якої 

здійснює ухвалення рішення щодо подальшого перебігу внутрішньої активності 
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(β=-0,55; t=24,0; α≥0,999).  

Рівень інтеграції когнітивної структури – міра, що відображає характер 

ієрархічної організації системи, наявність розвиненої мережі взаємозв’язків між 

підсистемами. Запропонований показник рівня інтеграції системи критеріїв 

оцінювання рефлексивної активності враховує також два незалежні параметри: 

кількість змінних, що увійшли до складу першого фактора (відображає приховану 

тенденцію латентної змінної (фактора) поєднувати окремі ознаки) та коефіцієнт 

Банністера головного фактора (відображає силу зв’язків ознак, за якими 

проводиться оцінювання, з визначеним латентним фактором). 

У найбільшій мірі рівень інтеграції системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності залежить від об’єму головного фактора, який пояснює 

найбільший відсоток індивідуальних відмінностей. Отже, кількість змінних 

(β=0,62; t=18,0; α≥0,999) та сила їхнього зв’язку з визначеною латентною змінною 

більш високого рівня узагальнення (β=0,41; t=9,12; α≥0,999) відображають 

структурні властивості системи. Хоча надмірна виразність даних ознак може 

призвести до формування структури монолітного типу, у якій один фактор 

поєднує основні змінні, визначаючи тим самим пріоритетний аспект оцінювання 

внутрішньої активності. Прийняття рішення на підставі лише одного параметра 

може призводити до використання стереотипних засобів подолання проблемно-

конфліктних ситуацій, тому високий рівень інтеграції без достатньо розвинутого 

рівня диференціації може стати причиною низької ефективності суб’єкта у 

виконанні основної діяльності. За думкою Дж. Келлі, така система перебуває у 

стані постійної трансформації, переходячи від стану розслаблення, при якому 

зв'язки між ознаками (конструктами) слабшають, що дає основу для їхнього 

перегрупування, до стиснення, формування нової системи зв’язків [580]. Тобто 

розвиток системи, що визначає якісні та кількісні оцінки, відбувається з 

коливанням від високої диференційованості до високої інтегрованості.  

Показник рівня когнітивної складності системи критеріїв оцінювання 

власної рефлексивної активності відображає характер функціонування всієї 

системи, враховуючи і рівень диференціації системи, і рівень її інтеграції. У 

таблиці 3.11 наведені дані, що відображають внутрішню структуру показника 
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когнітивної складності системи критеріїв оцінювання рефлексивної активності 

суб’єкта.  

Таблиця 3.11  

Результати множинного регресійного аналізу за показником рівня когнітивної 

складності системи критеріїв оцінювання (вторинні показники) 

№ Показник 
Коефіцієнт 

регресії (β) 

Значення 

(t емп.) 

Рівень 

похибки 

1 
Рівень диференціації системи критеріїв 

оцінювання рефлексивної активності 
0,53 38,84 0,00001 

2 
Рівень інтеграції системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності 
0,72 52,64 0,00001 

Показник рівня когнітивної складності системи критеріїв оцінювання має 

високий коефіцієнт множинної кореляції з параметрами міри диференціювання та 

інтегрування (КМК=0,97). Однак, приблизно 7% загальної дисперсії має 

відношення до похибок в оцінюванні, оскільки коефіцієнт множинної 

детермінації становить лише 0,93. Можливо це є наслідком впливу інших 

параметрів сформованості семантичного простору, таких як: міри 

артикульованості (Ф. Франселла), ступеня особистісної значущості ознак або міри 

спільності (глобалізації) факторів (В. І. Похилько) [396]. Високі результати за 

двома показниками вказують на залежність даного показника і від рівня 

диференціації (β=0,53), і від рівня інтеграції (β=0,72) критеріїв у межах єдиної 

системи. Більш суттєво впливає на значення єдиного показника тенденції до 

інтегрування, оскільки вони забезпечують існування системи як окремого 

утворення, що виконує певні функції в межах іншої системи більш високого 

порядку. Інтегративні властивості мислення формуються в онтогенезі пізніше, ніж 

здібності до диференціювання, згідно з підходом О. Харві, Д. Ханта, Х. Шродера 

[645]. Лише в підлітковому віці формуються здібності до поєднання 

протилежностей, узгодження протиріч та підпорядковування окремих 

компонентів більш значущому принципу (центрація). Розвиток розумових 

зідбностей до інтегрування інформації дозволяє вирішувати проблеми, пов’язані з 

упередженим ставленням до невизначеності, нестійкістю думок і переконань, 

амбівалентністю почуттів, нерішучістю в прийнятті рішень та ін.  
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3.3.2. Здібності до прогнозування власної активності 

На метакогнітивному рівні оцінно-мотиваційний компонент рефлексивної 

компетентності представлений прогностичними здібностями суб’єкта. Серед 

основних здібностей, які дозволяють суб’єкту здійснювати прогноз ймовірних 

результатів власної активності ми виокремлюємо наступні: 1) здібності до 

визначення причин подій власної життєдіяльності; 2) здібності до розуміння 

можливих наслідків власної активності; 3) здібності до планування різних за 

формою та віддаленістю в часі заходів власної активності; 4) здібності до 

виокремлення різних перспектив свого розвитку в майбутньому. 

Для визначення кількісних та якісних показників, що відображають різні 

аспекти сформованості прогностичних здібностей була застосована методика 

«Прогностична задача» (Л. О. Регуш, Н. Л. Сомова) [374] у модифікації 

О. В. Савченко [421, с.135-160]. Модифікація дозволила змінити зміст задач, 

переорієнтувавши суб’єкт на прогнозування подій не зовнішнього світу, а власної 

життєдіяльності.  

Загальний показник сформованості здібностей до прогнозування власної 

активності визначається як сума чотирьох стандартизованих за шкалою станайнів 

оцінок, що фіксують рівень розвитку здібностей до визначення причин та 

наслідків подій життєдіяльності, планування форм власної активності та 

прогнозування ймовірних варіантів розвитку подій життя. У таблиці Д.10 Додатку 

Д зібрані статистичні данні за основними показниками методики «Прогностична 

задача». 

Визначимо певні особливості сформованості прогностичних здібностей осіб 

юнацького віку. Досліджувані демонструють більш високу активність у 

визначенні причин подій життєдіяльності людини (М=3,95±1,77), ніж у 

виокремленні можливих наслідків певної ситуації (М=2,93±1,56). Ми отримали 

значущі розбіжності за значеннями даних показників за критерієм Стьюдента для 

залежних вимірів (t=9,17; α≥0,999). Отже, ми можемо припустити, що молодим 

особам легше співвідносити минулі події з теперішніми, що необхідно для 

прогнозування можливих причин, ніж активізувати перспективні форми 

рефлексії, співвідносячи події теперішнього з ймовірними результатами їхнього 
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розвитку в майбутньому. Здатність до ретроспективної рефлексії дещо 

випереджає у формуванні здатність до перспективної рефлексії.  

Висока активність суб’єкта в аналізі причин ситуації сприяє і визначенню 

більш широкого кола факторів (М=2,3±0,78), які належать до різних категорій, що 

значно відрізняється від широти прогностичної активності (М=1,89±0,84) при 

виокремленні наслідків певних подій життєдіяльності (t=7,59; α≥0,999). Більшість 

досліджуваних (79,3%) змогли визначити лише наслідки одного типу, а лише 

17,6% назвали наслідки, які за змістом можна віднести до двох незалежних типів. 

У той же час 47,5% досліджуваних визначили два типи причин, що призвели до 

появи складної ситуації, 32,5% осіб виокремили три різновиди причин, і тільки 

13,9% побачили лише один фактор, дія якого може призвести до вказаної в задачі 

події. Отже, розвиток прогностичних здібностей відбувається за двома 

напрямками: підвищення рівня активності перспективного аналізу можливих 

наслідків подій та збільшення широти аналізу за рахунок зміни позиції суб’єкта 

при обмірковуванні, що дозволяє розглянути декілька ймовірних варіантів 

розвитку подій.   

Оскільки визначення наслідків подій є більш складною задачею для осіб 

юнацького віку, то розглянемо, які категорії наслідків переважають. Дані таблиці 

свідчать, що юнаки виокремлюють більше наслідків, що віддалені в часі від 

основної події (М=1,61±1,17), ніж наближених у часі (М=1,33±1,22). Значущі 

розбіжності між кількісними показниками цих двох груп (t=3,51; α≥0,999) та 

розбіжності (t=27,1; α≥0,999) між групами «позитивних наслідків» (М=0,35±0,74) 

та «негативних наслідків» (М=2,46±1,48) відображають тенденцію молоді до 

драматизації поодиноких подій життєдіяльності, наслідків проблемно-

конфліктної ситуації. Нерозвинутий арсенал засобів подолання проблемних 

ситуацій, несформовані копінг-стратегії породжують високу невпевненість у своїх 

можливостях вирішити проблему, що у свою чергу призводить до фіксації 

негативного значення події, активізування попереднього негативного досвіду. 

Суб’єкт, не усвідомлюючи інші варіанти розвитку подій, окрім негативних, хоче 

відсторонитися від цих можливих катастрофічних результатів, вибороти собі 

право нічого не робити у проблемно-конфліктній ситуації, що поступово 
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розгортається, уникнути контакту з іншими учасниками через втечу. З цієї ж 

причини частіше визначаються наслідки, які з’являться не відразу, а через деякий 

час. Розрив у часі події та її негативних наслідків формує установку на пасивне 

очікування неминучих подій, що стримує процеси мобілізації ресурсів на 

подолання проблемно-конфліктної ситуації. Розвиток зрілих захисних механізмів 

та формування конструктивних копінгів, поширення арсеналу тактичних 

прийомів та стратегій вирішення проблем, підвищення рівня впевненості в собі – 

напрями розвитку особистості, які дозволять протидіяти тенденції до драматизації 

наслідків проблемно-конфліктних ситуацій.   

Процес планування різних форм активності включає дві форми активності: 

аналіз змістової сторони діяльності та визначення операційних аспектів, 

необхідних для її організації, які забезпечують підготовку суб’єкта до виконання 

основних форм активності. Обмірковуючи здійснення майбутньої діяльності, 

суб’єкти більше визначають компонентів змістової сторони (М=2,48±2,05), ніж 

продумують свої дії щодо організації даної діяльності (М=1,87±1,37). Отримані 

значущі розбіжності (t=5,25; α≥0,999) можуть бути пояснені тим, що ступінь 

сформованості декларативних за формою знань випереджає процедурні знання. 

Молоді люди слабко усвідомлюють як організувати діяльність, які підготовчі дії 

та в якому порядку слід здійснити, щоб забезпечити ефективне та оптимальне 

виконання основної діяльності. Розвиток системи метакогнітивної 

поінформованості, згідно з нашим припущенням, суттєво покращить рівень 

здібностей до планування власної активності.  

Визначаючи перспективи на майбутнє, особи юнацького віку, більше 

формують негативних узагальнених прогнозів (М=0,8±0,36), пов’язаних з 

переживанням гострих життєвих криз та поразок під час реалізації своїх намірів, 

ніж позитивних (М=0,7±0,57), пов’язаних із переживанням успіху та ефективною 

самореалізацією свого потенціалу. Такий песимістичний погляд на власне 

майбутнє (t=3,15; α≥0,99) свідчить про високу невпевненість суб’єктів у своїй 

спроможності ефективно реалізувати власні наміри, розгубленість перед 

самостійним «дорослим життям», яке вимагає прийняття важливих рішень щодо 

життєвого самовизначення [133]. Нестабільна економіко-політична ситуація в 
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країні посилює невпевненість юнаків, що блокує їхню готовність до визначення 

свого життєвого шляху. Думки про майбутнє викликають тривогу та депресивні 

почуття. Можна говорити про переживання певної кризи «безперспективності», 

для якої характерне «слабке усвідомлення потенційних зв’язків подій, проектів, 

планів на майбутнє» [72]. Даний емоційний стан виявляється в тому, що, 

усвідомлюючи наявність у собі і певних знань та вмінь, і необхідних для розвитку 

ресурсів, людина стримується від формування нових життєвих програм, оскільки 

майбутнє оцінюється нею як період, несприятливий для реалізації свого 

потенціалу. 

У таблиці 3.12 подано внутрішню структуру загального показника рівня 

сформованості здібностей до прогнозування власної активності, що відображає 

стан розвиненості усієї системи прогностичних здібностей людини.  

Таблиця 3.12  

Результати множинного регресійного аналізу за загальним показником 

сформованості здібностей до прогнозування власної активності  

№ Показник 
Коефіцієнт 

регресії (β) 

Значення 

(t емп.) 

Рівень 

похибки 

1 
Рівень сформованості здібності до визначення 

причин певних подій життєдіяльності 
0,36 37,49 0,00001 

2 
Рівень сформованості здібності до розуміння 

наслідків подій життєдіяльності 
0,37 38,05 0,00001 

3 
Рівень сформованості здібності до планування 

власної активності 
0,37 36,57 0,00001 

4 
Рівень сформованості здібності до визначення 

перспектив розвитку в майбутньому 
0,39 37,79 0,00001 

Загальний показник сформованості прогностичних здібностей має високий 

коефіцієнт множинної кореляції з показниками сформованості окремих 

здібностей  (КМК=0,98), що говорить про те, що лише 4% загальної дисперсії має 

відношення до похибок в оцінюванні. На 96% (КМД=0,96) індивідуальні 

розбіжності досліджуваних за параметром загального рівня сформованості 

здібностей до прогнозування власної активності пояснюються тими чинниками, 

які враховувались в дослідженні. При приблизно рівномірній представленості усіх 

чотирьох складових найбільший вплив на значення загального показника 

здійснює показник рівня сформованості здібності до визначення перспектив 

розвитку в майбутньому (β=0,39). Дослідниками з вікової психології вважається, 
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що перехід від підліткового віку до юнацького характеризується змінами у 

ставленні до майбутнього: «якщо підліток дивиться на майбутнє з позиції 

сьогодення, то юнак дивиться на сьогодення з позиції майбутнього» [313]. 

Виокремлення узагальнених орієнтирів допомагає юнакам визначити пріоритетні 

цілі, сформувати життєві задачі подальшого розвитку, розробити програми 

самовдосконалення та плани досягнення значущих цілей. Основними факторами, 

що посилюють тенденції до самовизначення з життєвими перспективами, є 

усвідомлення незворотності часу, скінченності людського існування, з одного 

боку, та потреба в будуванні стрункої системи світогляду, з іншого. Тяга до 

системного розуміння різних сторін світу та соціального життя спрямовує 

суб’єкта до визначення тих орієнтирів у майбутньому, які дозволять звести все 

«різноманіття фактів до невеликої кількості принципів», зроблять уявлення про 

дійсність більш зрозумілими, а своє місце у світі і сенс власного буття більш 

визначеними [313]. 

Слабка диференціація суб’єктами окремих сфер життєдіяльності, схильність 

до поляризації домагань (занадто завищені у сферах матеріального благополуччя, 

соціального зростання та занижені у сферах здоров’я й особистісного 

благополуччя), песимістичність прогнозів як захисна реакція від розчарування у 

власній спроможності розв’язувати актуальні задачі життєдіяльності, низький 

рівень усвідомлення підстав власних домагань – основні властивості життєвих 

перспектив осіб юнацького віку, які свідчать про недостатність розвитку 

прогностичних здібностей, про відірваність уявлень про майбутнє від образу 

реального «Я» особистості. На думку російської дослідниці І. В. Носко, у осіб 

раннього юнацького віку не сформоване ще уявлення про майбутнє як про певним 

чином побудоване сьогодення. Перспективи на майбутнє будуть мало 

стимулювати суб’єктів до розвитку свого потенціалу, доки вони не усвідомлять, 

що насичення майбутнього цілями є передумовою для насичення теперішнього 

відповідною практикою [317]. 

3.3.3. Життєві завдання на саморозвиток    

На особистісному рівні оцінно-мотиваційний компонент рефлексивної 

компетентності представлений низкою життєвих завдань, спрямованих на 
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самовдосконалення особистості, які дозволяють певним чином конструювати 

майбутнє за рахунок визначення пріоритетних перспектив розвитку. Життєві 

завдання – це спосіб конструювання власного майбутнього, при якому 

особистість виокремлює найбільш значущі та реальні задачі, розв’язання яких 

наблизить її до досягнення визначених домагань. 

Важливе місце в системі життєвих завдань особистості на різних етапах її 

становлення займають завдання на саморозвиток, які включають, згідно з нашим 

підходом, у різній мірі усвідомлені наміри щодо вдосконалення свого 

особистісного потенціалу. Серед завдань на саморозвиток ми виокремлюємо 

завдання на розвиток здібностей до самопізнання, саморегулювання, 

самовизначення та самоздійснення [422].  

Розроблена нами, у співавторстві з Я. О. Домановою, методика «Життєві 

завдання на саморозвиток» [421, с. 160-190] дозволяє визначати рівень значущості 

завдань на розвиток окремих рефлексивних здібностей, які локалізовані в двох 

часових проміжках: сьогоденні та в найближчому майбутньому (через 2-3 роки). 

Загальний показник насиченості теперішнього життєвими завданнями на 

саморозвиток ми визначаємо як основний параметр, що фіксує рівень 

сформованості життєвих завдань, спрямованих на розвиток потенціалу 

особистості через вдосконалення рефлексивних здібностей.  

У таблиці Д.11 Додатку Д ми наводимо дані, отримані при діагностиці 

особливостей сформованості життєвих завдань, спрямованих на розвиток 

рефлексивних здібностей. Дані свідчать, що рівень значущості завдань на 

саморозвиток, локалізованих в актуальному проміжку часу (М=0,55±6,1), суттєво 

переважає рівень значущості завдань (М=-0,52±5,94), локалізованих у 

найближчому майбутньому (t=2,96; α≥0,99). Отже, особи юнацького віку мало 

усвідомлюють свої пріоритети в майбутньому, вони розглядають актуальний 

момент життя як період найбільш оптимальний для вирішення завдань на 

саморозвиток. Серед життєвих завдань сьогодення найбільшу значущість мають 

завдання, спрямовані на розвиток здібностей до самоздійснення (М=1,11±2,44) та 

самовизначення (М=0,38±2,35). Ці ж завдання є у пріоритеті і в майбутньому. 

Отже, ми можемо стверджувати, що найбільше значення для особистості мають ті 
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життєві завдання, які дозволяють не лише розкрити власний особистісний 

потенціал, а й опредметнити сутнісні сили особистості в різних формах 

практичної діяльності [264]. Юнацький вік характеризується професійним та 

особистісним самовизначенням, вибором життєвого шляху, пошуком свого 

способу життєдіяльності. Динамізм процесу самовизначення проявляється у 

трансформації власної ідентичності, у зміні співвідношення пріоритетних 

життєвих відносин, що призводить до підняття, або опускання «планки власних 

домагань» [264, с. 7]. Розуміючи особистість як суб’єкта життя, ми вважаємо, що 

саме в юнацькому віці в особистості з’являється стійка потреба в 

самовдосконаленні, у наближенні себе до свого ідеалу, яка починає втілюватися в 

різних формах зовнішньої та внутрішньої активності, спрямованої на усвідомлене 

корегування різних аспектів образу «Я» (фізичного, соціального, духовного та 

ін.). Така активність, на думу К. О. Абульханової-Славської, дає можливість 

особистості усвідомити себе як суб’єкта, ставитися до себе як до автора свого 

життя, який є ініціатором життєвих змін, а його особистісні та суб’єктні 

властивості є причинами дій та вчинків. 

Отримані за результатами регресійного аналізу дані свідчать, що рівень 

актуальності життєвих завдань у теперішньому в більшій мірі зумовлений рівнем 

значущості завдань на самоздійснення (β=0,28; t=7,2; α≥0,999) та самовизначення 

(β=0,25; t=6,2; α≥0,999) [422]. Особистісне самовизначення в його різних формах є 

новоутворенням юнацького віку [73], [74]. Ускладнюється процес самовизначення 

дисбалансом між швидким дорослішанням, статевим дозріванням та повільним 

формуванням соціальної зрілості юнаків, розмитою особистісною ідентичністю, 

нестійкою та незрілою системою уявлень про себе.  

Результати регресійного аналізу за показником актуальності життєвих 

завдань на саморозвиток у майбутньому показали, що пріоритетними в 

найближчому майбутньому, як і в актуальному періоді, є завдання на 

самоздійснення (β=0,34; t=9,03; α≥0,999) та самовизначення (β=0,25; t=6,7; 

α≥0,999). Однак, сила впливу показника актуальності розвитку завдання на 

самоздійснення збільшилась. На зв'язок завдань на самоздійснення та 

самовизначення вказувала ще Ш. Бюлер [265]. Вирішення в теперішньому 
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завдань, пов’язаних із визначенням власної позиції, життєвих перспектив, планів 

та стратегій, підготовлює суб’єкта до реалізації свого потенціалу в різних формах 

активності. Українські дослідники розглядають самоздійснення як підсумок 

самореалізації людини в різних сферах життєдіяльності, як результуючий аспект 

формування творчої індивідуальності [48], [50], [117], [261], [265] та ін. 

Поєднуючи зовнішню (досягнення соціально значущих цілей) та внутрішню 

(самовдосконалення людини в різних сферах) форми, процес самоздійснення 

реалізується у вирішенні низки завдань: перетворення свого внутрішнього світу, 

реалізація особистісного потенціалу, ефективне вирішення життєвих проблем, що 

стримують процеси саморозвитку, обрання або формування таких засобів 

подолання проблемно-конфліктних ситуацій, які відповідають світоглядним 

переконанням суб’єкта, його цінностям.  

Запропонований нами загальний показник насиченості теперішнього 

життєвими завданнями, який відображає рівень організації всієї системи життєвих 

завдань, показує: наскільки для досліджуваних важливим є завдання на розвиток 

свого потенціалу, окремих сторін своєї особистості. Даний показник враховує два 

параметри: показник актуальності життєвих завдань у теперішньому і показник 

актуальності життєвих завдань у майбутньому. Різниця їхніх значень відображає 

міру переваги актуальності життєвих завдань у теперішньому над рівнем їхньої 

значущості в найближчому майбутньому. У таблиці 3.13 наведені результати, що 

відображають внутрішню структуру показника насиченості теперішнього 

життєвими завданнями на саморозвиток.   

Таблиця 3.13  

Результати множинного регресійного аналізу за показником насиченості 

теперішнього життєвими завданнями на саморозвиток 

№ Показник 
Коефіцієнт 

регресії (β) 

Значення 

(t емп.) 

Рівень 

похибки 

1 
Рівень актуальності життєвих завдань у 

теперішньому 
0,55 44,97 0,00001 

2 
Рівень актуальності життєвих завдань у 

майбутньому 
-0,51 42,32 0,00001 

Показники актуальності завдань на саморозвиток у різних проміжках часу 

пояснюють 97% загальної дисперсії основного показника (КМК=0,98; КМД=0,97). 
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Лише на 3% значення показника насиченості теперішнього життєвими 

завданнями на саморозвиток зумовлені впливом інших, неврахованих факторів. 

Очікуваним є той факт, що завдання на саморозвиток у теперішньому є більш 

значущими для оцінки всієї системи життєвих завдань (β=0,55), ніж завдання на 

найближче майбутнє (β=-0,51). Здатність суб’єкта ставити перед собою задачі на 

саморозвиток та актуалізувати мотивацію щодо їхнього вирішення – важлива 

характеристика особистості, яка протидіє тенденції до «дисфункційного 

відкладання справ на потім» [112]. Підстави для ефектів віддетермінування 

(затягування процесів розв’язання поставлених перед суб’єктом задач) П. Стіл 

бачить у тому, що в ситуації вибору людина віддає перевагу більш легкому 

завданню, тому, яке приносить більше задоволення, оскільки пов’язане з 

отриманням певної винагороди. Людина схильна відкладати виконання тих справ, 

які не мають шансів на отримання швидких та приємних наслідків, потребують 

значних зусиль для досягнення. 

Згідно з концепцією П. Стіла, завдання на саморозвиток мають низьку 

ймовірність швидкого вирішення, оскільки процес їхньої реалізації призводить до  

відстрочених ефектів та має опосередкований характер. Позитивні наслідки 

процесу саморозвитку проявляються через певний час, вимагаючи тривалих 

розумових зусиль від суб’єкта, а результати виявляються не напряму, а через 

усвідомлення певних аспектів своєї особистості та характеру життєдіяльності, 

через різні форми самопереживання: відчуття задоволеності, впевненість, 

переживання успіху, самоповагу, гордість за результат та ін. Велика ймовірність, 

що при низькій мотивації на самовдосконалення суб’єкт буде відкладати на 

майбутнє реалізацію задач на саморозвиток, віддаючи перевагу вирішенню задач 

інших сфер життєдіяльності.  

Таким чином, показник насиченості теперішнього життєвими завданнями на 

саморозвиток відображає готовність осіб юнацького віку ставити перед собою і 

вирішувати дані завдання та активно протидіяти тенденції до відтермінування 

даних завдань на більш пізні періоди життя.  
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3.3.4. Особливості внутрішньої організації оцінно-мотиваційного 

компонента рефлексивної компетентності 

Результати множинного регресійного аналізу дозволили нам уточнити 

внутрішню структуру оцінно-мотиваційного компонента, визначивши рівень 

впливу кожної його складової (див. табл. 3.14).  

Таблиця 3.14  

Результати множинного регресійного аналізу за показником рівня сформованості 

оцінно-мотиваційного компонента рефлексивної компетентності 

№ Показник 
Коефіцієнт 

регресії (β) 

Значення 

(t емп.) 

Рівень 

похибки 

1 
Рівень когнітивної складності системи критеріїв 

оцінювання 
0,49 46,60 0,00001 

2 
Загальний рівень сформованості здібностей до 

прогнозування власної активності 
0,57 53,40 0,00001 

3 
Рівень насиченості теперішнього життєвими 

завданнями 
0,51 47,50 0,00001 

Характер сформованості трьох визначених складових оцінно-мотиваційного 

компонента на 95% (КМК=0,98; КМД=0,95) визначає рівень організації даної 

складової компетентності, лише 5% сумарної дисперсії пояснюється впливом 

інших факторів, неврахованих у дослідженні. Дані таблиці свідчать, що 

найбільший вплив на рівень сформованості оцінно-мотиваційного компонента 

здійснює показник, що відображає особливості функціонування його на 

метакогнітивному рівні, а саме характер сформованості здібностей до 

прогнозування власної активності (β=0,57). Саме розвиток даного компонента 

дозволяє сформувати внутрішні умови, сприятливі для розвитку і інших 

складових. Так розвиток прогностичних здібностей стосовно власної активності 

буде сприяти розвитку здатності до передбачення поведінки інших осіб, що 

суттєво зменшить неузгодженість власних очікувань та оцінок, що надають 

суб’єкту інші особи. Зменшення сили «афекту неадекватності» між очікуваними 

оцінками та самооцінками є важливим показником розвитку системи оцінювання 

в юнацькому віці в напрямі становлення більш адекватної самооцінки, розвитку 

адекватних очікувань оцінок себе з боку оточуючих, формування більш зрілих 

суджень відносно інших.  

Розвиток усієї системи здібностей до прогнозування формує сприятливі 
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умови і для формування життєвих завдань на саморозвиток, на підвищення рівня 

їхньої значущості в системі інших задач. Усвідомлення можливих перешкод, які з 

ймовірністю будуть виникати на шляху досягнення поставленої мети буде 

стимулювати суб’єкта на пошук засобів їхнього подолання. Такий пошук не 

можливий без розуміння власних можливостей, без оцінки наявних внутрішніх 

ресурсів та співвідношення їх із вимогами. Оцінка власних якостей як недостатніх 

для розв’язування поставлених задач буде стимулювати суб’єкта до пошуку 

засобів компенсування їх (самопізнання), до опанування переживань, що 

виникають із приводу невдач та очікувань, мобілізації ресурсів 

(саморегулювання), до зміни свого ставлення до життєвих подій 

(самовизначення), до конструювання інших засобів, які дозволять отримати 

бажаний результат (самоздійснення). Тобто, для суб’єкта буде актуальним 

ставити перед собою та розв’язувати задачі на розвиток своїх здібностей, 

поповнення знань, корегування певних властивостей тощо.  

Дані кореляційного аналізу показали низький рівень інтеграції окремих 

елементів в єдиній структурі даного компонента, що відповідає вираженій 

системній диференціації як рівню організації системи. У таблиці 3.15 наведені 

дані коефіцієнтів кореляції між основними елементами системи. 

 Таблиця 3.15  

Структура кореляційних зв’язків між окремими елементами оцінно-

мотиваційного компонента рефлексивної компетентності 

Основні елементи 
Система 

критеріїв 

Здібності до 

прогнозування 

Життєві 

завдання 

Система критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності 
1   

Здібності до прогнозування власної 

активності 
0,095 1  

Життєві завдання на саморозвиток 0,067 0,062 1 

Оцінно-мотиваційний  компонент 0,59*** 0,65*** 0,58*** 

Примітка: *** - емпіричне значення є значущим при α≥0,999. 

Окремі елементи, що утворюють систему оцінно-мотиваційного компонента, 

не пов’язані один з одним значущими кореляційними зв’язками, що говорить про 

достатньо незалежне функціонування даних утворень у межах єдиної системи. 

Низький рівень сполученості між елементами зумовлює низький рівень адаптації 
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системи до мінливих зовнішніх умов, оскільки не сформовані механізми 

компенсації. Такий стан системи, за думкою О. В. Лібіна, сприяє порушенню 

балансу між основними зовнішніми (результативність та адаптивність) та 

внутрішніми (компенсаторність та оптимальність) ефектами взаємодії [247].  

Таким чином, оцінно-мотиваційний компонент вносить свій вклад у 

реалізацію головної функції рефлексивної компетентності (управління процесами 

розгортання системи рефлексивного досвіду), забезпечуючи контроль виконання 

діяльності через оцінювання проміжних та кінцевих результатів активності 

суб’єкта за різними критеріями, які утворили єдину систему. На підставі оцінок 

вже завершених актів та дій формуються уявлення суб’єкта про ймовірнісні 

результати своєї активності в майбутньому. Відбувається проектування на 

найближче та віддалене майбутнє. Досвід успішної та неуспішної поведінки 

впливає на характер суб’єктивних прогнозів, а також стимулює особистість до 

усвідомлення підстав таких прогнозів, до поширення уявлень про себе як суб’єкта 

певної діяльності. Суб’єкт усвідомлює свої сильні сторони та слабкості, які 

перешкоджають досягненню максимально ефективного результату, та визначає 

перспективи подальшого розвитку своїх можливостей, які у формі задач 

конструюють простір майбутнього, виокремлюючи в ньому певні орієнтири, які, 

фіксують бажане майбутнє та стимулюють суб’єкта до активної внутрішньої 

діяльності (самопізнання, саморегулювання, самовизначення та самоздійснення). 

Таким чином, у системі рефлексивної компетентності формуються мотиви 

саморозвитку особистості, які «свідомо відображають майбутнє на основі 

використання минулого досвіду» [167, с. 83]. Саме готовність суб’єкта 

вирішувати завдання на саморозвиток в актуальний період часу є індикатором 

його високої вмотивованості використовувати рефлексивну активність для 

збільшення своєї метакогнітивної поінформованості, для розвитку вмінь та 

здібностей до саморегулювання поведінки, для визначення пріоритетних 

цінностей та життєвих сенсів, для конструювання різних засобів реалізації 

власного потенціалу тощо    

Внутрішня структура даного компонента рефлексивної компетентності є ще 

недостатньо сформованою, низький рівень інтеграції окремих складових не 
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дозволяє системі ефективно компенсувати недорозвинені елементи. Розрізненість 

елементів оцінно-мотиваційного компонента є індикатором низького рівня 

усвідомлення суб’єктом свого попереднього рефлексивного досвіду, його 

неготовності залучати сформовані вміння та знання у процес обирання засобу 

подолання актуальних проблемних ситуацій. Найбільший вплив на рівень 

сформованості оцінно-мотиваційного компонента здійснює показник, що 

відображає особливості його функціонування на метакогнітивному рівні, а саме 

характер сформованості здібностей до прогнозування власної активності, що 

підтверджує наше припущення про інтегруючу функцію структур 

метакогнітивного рівня, які організовують навколо себе інші структури системи. 

 

3.4. Характер структурної організації поведінкового компонента 

рефлексивної компетентності 

Поведінковий компонент рефлексивної компетентності забезпечує 

організацію виконавчих форм активності в ситуаціях із високим рівнем 

невизначеності за рахунок обрання оптимальних стратегій обробки інформації та 

застосування стильових властивостей особистості, котрі забезпечують адаптацію 

суб’єкта до мінливих умов та оптимальність функціонування системи за рахунок 

узгодження внутрішніх властивостей із вимогами зовнішнього середовища. Ми 

виокремлюємо три структурні складові поведінкового компонента, які 

відповідають трьом рівням функціонування рефлексивної компетентності: 

– рефлексивні стратегії, які забезпечують ефективне розв’язання 

рефлексивних задач із мінімальними витратами інтелектуальних ресурсів 

(когнітивний рівень); 

– рефлективність як когнітивно-стильова властивість особистості, що 

координує когнітивні та мотиваційні процеси, визначає змістові та динамічні 

аспекти процесу прийняття рішення в ситуаціях підвищеної невизначеності 

(метакогнітивний рівень); 

– рефлексивний стиль вирішення внутрішніх суперечностей у проблемно-

конфліктних ситуаціях як реалізація у внутрішній діяльності стійкої активної 

позиції суб’єкта щодо управління власним життям через розв’язування 
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суперечностей на підставі самоспостереження, самопізнання, визначення 

пріоритетних напрямків самоздійснення, конструювання засобів, які дозволяють 

ефективно вирішувати проблему та підтримувати цілісність «Я-концепції» 

(особистісний рівень) [418]. 

3.4.1. Рефлексивні стратегії розв’язування задач  

На когнітивному рівні поведінковий компонент рефлексивної компетентності 

представлений системою сформованих стратегій розв’язування рефлексивних 

задач. Рефлексивні стратегії розв’язання задач – вид когнітивних стратегій, які 

забезпечують розв’язання поставлених суб’єктом рефлексивних задач у процесі 

пошуку розв’язку основної задачі. Як і будь-які інші стратегії, рефлексивні 

забезпечують «одержання, збереження і використання інформації для досягнення 

визначеної мети...» [56, с. 136]. Розроблена нами методика «Рефлексивні стратегії 

розв’язування задач» [421, с. 191-220] дозоляє визначати рівень сформованості 

чотирьох первинних та чотирьох інтегративних рефлексивних стратегій, які 

використовує суб’єкт у процесі пошуку розв’язку задачі. Нами були визначені 

наступні первинні рефлексивні стратегії: «Глибинна обробка інформації», 

«Критичність в аналізі та оцінці інформації», «Прийняття рішень з орієнтацією на 

внутрішні стандарти», «Раціональний підхід до пошуку розв’язку задачі» [406]. 

Вторинні стратегії поєднали елементи первинних стратегій. Ми виокремили 

такі розумові прийоми: «Глибинна обробка та критичний аналіз інформації, 

засновані на раціональному підході до пошуку розв’язку задачі», «Некритичність 

в оцінці інформації, що заснована на інтуїтивному підході та орієнтації на 

внутрішні стандарти в розв’язуванні задачі», «Глибинна обробка інформації з 

критичною оцінкою результатів», «Раціональний підхід до розв’язування задачі з 

орієнтацією на внутрішні стандарти». У таблиці Д.12 Додатку Д ми наводимо 

основні рефлексивні стратегії, які були виокремлені завдяки методиці, та 

статистичні дані, отримані за шкалами методики на даній вибірці.  

Як свідчать дані таблиці, серед первинних стратегій досліджувані мають 

найбільш високий рівень сформованості за стратегією «Раціональний підхід до 

пошуку розв’язку задачі» (М=3,4±1,6), а найменший – за стратегією «Прийняття 

рішень з орієнтацією на внутрішні стандарти» (М=2,4±1,3). Можна говорити, що 
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стратегія орієнтуватися на внутрішні стандарти під час прийняття рішень є ще 

несформованою в юнацькому віці, оскільки її рівень значно нижчий за всі інші 

стратегії.  

Нами був введений показник загального рівня сформованості рефлексивних 

стратегій, який визначався як сумарне значення за балами, що отримують 

досліджувані за чотирма первинними рефлексивними стратегіями. Такий підхід 

дозволив збалансовано надати в загальному показнику всі чотири визначені нами 

аспекти інтелектуальної активності суб’єкта, що відображають стійкі прийоми в 

збиранні, обробці та використанні інформації під час пошуку розв’язку в задачах.  

Для визначення внутрішньої структури загального показника рівня 

сформованості рефлексивних стратегій розв’язування задач ми використали 

процедуру множинного регресійного аналізу. Результати регресійного аналізу 

наведені в таблицях 3.16 та 3.17.  

Таблиця 3.16  

Результати множинного регресійного аналізу за показником рівня сформованості 

рефлексивних стратегій розв’язування задач (первинні стратегії) 

№ Показник 
Коефіцієнт 

регресії (β) 

Значення 

(t емп.) 

Рівень 

похибки 

1 Глибинна обробка інформації 0,44 50,89 0,00001 

2 Критичність в аналізі та оцінці інформації 0,43 49,43 0,00001 

3 
Прийняття рішень з орієнтацією на внутрішні 

стандарти 
0,39 49,25 0,00001 

4 Раціональний підхід до пошуку розв’язку задачі 0,46 57,27 0,00001 

Результати регресійного аналізу за первинними стратегіями показали, що 

більше 97% загальної дисперсії показника рівня сформованості рефлексивних 

стратегій визначається впливом показників сформованості саме цих стратегій. 

Високий коефіцієнт множинної кореляції (КМК=0,99) вказує на те, що вплив 

інших факторів є мінімальним. Коефіцієнти регресії свідчать, що усі чотири 

стратегії приблизно в однаковій мірі впливають на рівень сформованості 

загального показника. Однак, слід відмітити, що показник сформованості 

стратегії «Раціональний підхід до пошуку розв’язку задачі» має найбільший вплив 

(β=0,46), отже, можна стверджувати, що усвідомлене використання прийомів та 

засобів розв’язування задач є найбільш важливим аспектом інтелектуальної 
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активності суб’єкта. Найменше значення має показник сформованості стратегії 

«Прийняття рішень з орієнтацією на внутрішні стандарти» (β=0,39), оскільки 

зловживання даними прийомами може стати причиною неуважного ставлення 

суб’єкта до умов та вимог задачі, ігнорування їх. Це, у свою чергу, може 

призвести до формування неадекватної репрезентації задачі, у якій, згідно з 

підходом М. О. Холодної, внаслідок зниження рівня контролю суб’єктивні 

асоціації та упередження починають викривляти об’єктивні аспекти задачі.  

Таблиця 3.17  

Результати множинного регресійного аналізу за показником рівня сформованості 

рефлексивних стратегій розв’язування задач (інтегративні стратегії) 

№ Показник 
Коефіцієнт 

регресії (β) 

Значення  

(t емп.) 

Рівень 

похибки 

5 

Глибинна обробка та критичний аналіз інформації, 

засновані на раціональному підході до пошуку 

розв’язку задачі 

0,76 35,03 0,00001 

6 

Некритичність в оцінці інформації, що заснована 

на інтуїтивному підході та орієнтації на внутрішні 

стандарти в розв’язуванні задачі 

0,30 17,68 0,00001 

7 
Глибинна обробка інформації з критичною 

оцінкою результатів 
0,10 5,56 0,00001 

8 
Раціональний підхід до розв’язування задачі з 

орієнтацією на внутрішні стандарти 
0,39 24,01 0,00001 

За інтегративними стратегіями коефіцієнт множинної кореляції дорівнює 

0,94, що вказує на те, що лише 89% загальної дисперсії показника рівня 

сформованості рефлексивних стратегій визначається впливом складних стратегій, 

а 11% дисперсії можна пояснити впливом інших, неврахованих, факторів 

(КМД=0,89). Найбільший вклад у загальну дисперсію вносять показники 

сформованості стратегії «Глибинна обробка та критичний аналіз інформації, 

засновані на раціональному підході до пошуку розв’язку задачі» (β=0,76) та 

стратегії «Раціональний підхід до розв’язування задачі з орієнтацією на внутрішні 

стандарти» (β=0,39). Саме раціональний підхід, заснований на планомірному та 

поступовому розв’язуванні задач із використанням раніше отриманих знань, 

умінь та навичок, є тим фактором, що поєднує усі інші прийоми інтелектуальної 

діяльності в єдину систему. Ефективний результат може бути досягнутий або за 

допомогою ретельного аналізу інформації та критичного оцінювання отриманих 
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результатів, або завдяки сформованій системі внутрішніх орієнтирів, які 

виконують функцію регулювання інтелектуальної активності суб’єкта в 

невизначених або складних ситуаціях. Використання раціональних установок 

дозволяє суб’єкту контролювати вплив негативних емоцій та гальмувати розвиток 

нав’язливих думок у процесі розв’язування задач, враховувати дрібні деталі у 

процесі формування репрезентацій задачі та обирати відповідні когнітивні 

прийоми. 

Найменший вклад у загальну дисперсію вносить стратегія «Глибинна 

обробка інформації з критичною оцінкою результатів» (β=0,10), яка враховує 

лише два аспекти інтелектуальної активності суб’єкта, пов’язані з обробкою 

інформації. За нашими даними рівень глибини обробки інформації та критичності 

в оцінці результатів найбільш пов’язаний із рівнем розвитку вольової регуляції 

суб’єкта [421]. Застосування цих прийомів при зниженому рівні інтелектуального 

контролю може призводити до надмірного залучення ресурсів, до психічного 

виснаження або порушення зовнішніх часових меж. Лише ефективне поєднання 

засобів інтелектуального та вольового контролю дозволяє сформувати 

раціональний підхід до використання ресурсів особистості. Сформованість 

вольової саморегуляції проявляється в гнучкому перерозподілі уваги, 

своєчасному корегуванні планів та програм поведінки, в адекватному оцінюванні 

проміжних та кінцевих результатів. Високий рівень сформованості 

інтелектуального контролю дозволяє суб’єкту формувати реалістичні очікування 

та прогнози відносно успішності власних дій, здійснювати аналіз їхніх причин та 

наслідків, визначати пріоритетні завдання та використовувати внутрішні 

стандарти й орієнтири у процесі розв’язування задач. Саме засоби 

інтелектуального контролю не дозволяють суб’єктам дистанціюватися від 

проблем, ігнорувати внутрішні суперечності.  

3.4.2. Рефлективність як когнітивно-стильова властивість особистості  

На метакогнітивному рівні поведінковий компонент представлений 

когнітивно-стильовою властивістю «імпульсивність-рефлективність». 

Імпульсивність-рефлективність – когнітивно-стильова властивість особистості, 

яка визначає динамічні (швидкість висування та перевірки припущень, обробки 
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інформації) та змістові (врахування всіх значущих елементів та ознак 

альтернатив, які забезпечують правильність вибору) аспекти процесу прийняття 

рішення в ході розумової діяльності. 

Для діагностики індивідуальних властивостей за даним параметром була 

використана методика «Порівняння схожих малюнків» (MFFT − Matching Familiar 

Figures Test) Дж. Кагана в модифікації В. Овертона [421, с. 220-227]. Нами були 

визначені наступні первинні показники: 1) середній латентний час першої 

відповіді (в секундах); 2) кількість правильних відповідей. 

У таблиці Д.13 Додатку Д ми наводимо дані, отримані під час діагностики 

когнітивного стилю «рефлективність-імпульсивність» за методикою «Порівняння 

схожих малюнків» (Дж. Каган). З метою одночасного врахування і змістового, і 

динамічного аспектів даної стильової властивості ми використали процедуру 

визначення показника загального рівня вираженості рефлективності, 

запропоновану В. Овертоном [421]. 

Чим більше значення отримує за даним показником суб’єкт, тим більш він 

має схильність до рефлективного типу реагування в ситуаціях із невизначеністю, 

який допускає повільний темп прийняття рішення з ретельним попереднім 

аналізом припущень. Велика кількість помилок та високий темп прийняття 

рішень у ситуації альтернативного вибору – властивості осіб з імпульсивним 

типом реагування. Даний показник розглядається в нашому дослідженні як 

основний параметр сформованості поведінкового компонента рефлексивної 

компетентності на метакогнітивному рівні, внутрішня структура якого 

відображена в даних таблиці 3.18.  

Таблиця 3.18  

Результати множинного регресійного аналізу за показником загального рівня 

вираженості рефлективності як стильової властивості 

№ Показник 
Коефіцієнт 

регресії (β) 

Значення  

(t емп.) 

Рівень 

похибки 

1 Середній латентний час першої відповіді 0,30 32,74 0,00001 

2 Кількість правильних відповідей 0,82 88,16 0,00001 

У таблиці 3.18 наведені результати множинного регресійного аналізу, які 

підтверджують, що введений нами показник вираженості рефлективності 
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відображає схильність суб’єктів витрачати велику кількість часу на аналіз 

інформації та ухвалення рішення (β=0,3), а також їхня здатність знаходити ті 

альтернативи, які відповідають вимогам здачі, об’єктивним критеріям 

правильності (β=0,82).  

Одночасне врахування і змістових, і динамічних аспектів процесу прийняття 

рішення дозволяє пояснювати більш ніж 97% індивідуальних розбіжностей в 

поведінці досліджуваних у невизначених ситуаціях (КМК=0,99; КМД=0,97). 

Результати проведеного регресійного аналізу підтверджують думку дослідників 

про переважаючу роль змістового аспекту (показника точності) над динамічним 

(показником швидкості) у визначенні когнітивно-стильової властивості 

«імпульсивність-рефлективність». Абсолютне значення коефіцієнта регресії за 

показником кількості правильних відповідей є більшим за значення показника 

часу відповіді, що підтверджує, що вага першої змінної у визначенні загального 

показника сформованості стильової властивості є більш суттєвою. Тобто 

рефлективні досліджувані збирають та аналізують більшу за обсягом інформацію, 

ніж імпульсивні, останні ж, навпаки, приймають рішення на «недостатній 

інформаційній підставі» [546, с. 83], у них відсутня схильність до накопичення та 

аналізу інформації. Домінуюча установка на правильність підтверджує 

припущення Б. Мессера, що рефлективні особи мають більш розвинені здібності 

до вербального контролю своєї поведінки [672]. 

3.4.3. Рефлексивний стиль вирішення внутрішніх суперечностей у 

проблемно-конфліктних ситуаціях 

На особистісному рівні організації рефлексивної компетентності 

поведінковий компонент представлений рефлексивним стилем вирішення 

внутрішніх суперечностей у проблемно-конфліктних ситуаціях. Рефлексивний 

стиль вирішення внутрішніх суперечностей є певною формою вираженості 

узагальненого пізнавального стилю, що визначає індивідуально-своєрідні засоби 

дослідження реальності. Ми розділяємо думки тих вчених, які вважають, що 

стильові властивості особистості формують складну за характером організації 

структуру [246], [515], [546], [582].  
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Рефлексивний стиль вирішення внутрішніх суперечностей – інтегративна 

властивість особистості, яка дозволяє реалізувати в різних формах активності 

стійку позицію особистості щодо управління перебігом власного життя через 

зняття внутрішніх суперечностей на підставі самопізнання, самовизначення та 

самоздійснення в заходах, які виявляють унікальність особистості в 

самовираженні та сприяють підтриманню цілісності «Я-концепції» [428].   

У розробленій нами, у співавторстві з Д. Ю. Студенцовою, методиці 

«Особистісний стиль розв’язання проблемно-конфліктної ситуації» можна 

визначити рівень сформованості чотирьох стильових властивостей: діяльнісного, 

конструктивно-рефлексивного, деструктивно-рефлексивного та уникаючого 

стилів подолання проблемно-конфліктних ситуацій [421, с. 227-244]. У таблиці 

Д.14 Додатку Д ми наводимо основні статистичні дані за кожною з основних 

шкал методики. Детальний опис визначених стилів наведений у роботах 

О. В. Савченко [421], [428]. 

Отримані результати показують, що в юнацькому віці переважає діяльнісний 

стиль подолання проблемно-конфліктних ситуацій (М=38,85±5,68). Найнижчі 

значення демонструють досліджувані за рівнем сформованості уникаючого стилю 

вирішення проблем (М=30,37±5,72), що говорить про готовність суб’єктів дієвим 

засобом вирішувати проблеми, які виникають у житті, про відсутність яскраво 

вираженої установки на відкладання проблем, на ігнорування їхньої наявності. 

Рівень вираженості діяльнісно-уникаючого стилю вищий (М=47,84±5,98), ніж 

рівень вираженості конструктивно-деструктивного рефлексивного стилю 

(М=43,44±6,47), отже, орієнтація на зміну обставин в юнацькому віці переважає 

орієнтацію на зміну себе. Суб’єкти явно віддають перевагу активним діям, 

спрямованим на аналіз та вирішення проблеми, ніж внутрішній активності, метою 

якої є зрозуміти своє місце у проблемно-конфліктній ситуації та переосмислити 

ставлення до неї. Розумова активність у проблемно-конфліктних ситуаціях 

переважає над смислотвірною активністю. Аналіз власного досвіду не підвищує 

ефективність такої людини у процесі подолання життєвих незгод, оскільки 

елементи досвіду мало усвідомлюються. У період труднощів спостерігаються 

поринання у спогади або фантазії, ігнорування реальних обставин. Часто рішення 
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приймаються імпульсивно без потрібного аналізу варіантів, виникає навіть ілюзія 

«відсутності вибору». Суб’єкти з даним стилем зняття суперечностей навіть не 

витрачають час на формування передбачень та прогнозів відносно різних 

варіантів розвитку подій, тому вони обирають стратегії поводження несвідомо, на 

підставі подібності ситуацій іншим, що зустрічалися в минулому досвіді, без 

враховування їхньої специфічності. Проте, з віком зростає критичність у 

сприйнятті власних звершень, що може значно знизити рівень самооцінки та 

підвищити внутрішню напругу та тривогу. 

Рівень сформованості конструктивно-деструктивного стилю вирішення 

внутрішніх суперечностей у проблемно-конфліктних ситуаціях є основним 

показником сформованості рефлексивного стилю особистості, який відображає 

характер організації поведінкового компонента на особистісному рівні 

функціонування рефлексивної компетентності. Чим більш сформованою є в 

суб’єкта дана стильова властивість, тим більш високий рівень вираженості 

тенденцій до самопізнання, самодослідження, осмислення власних особливостей, 

схильностей та рис він виявляє. При цьому суб’єкт відчуває впевненість у своїй 

здатності контролювати перебіг власних думок, переживань та емоційних проявів, 

здатність керувати ними, спрямовуючи свою активність в ефективне русло.  

Результати множинного регресійного аналізу за показником сформованості 

рефлексивного стилю вирішення внутрішніх суперечностей у проблемно-

конфліктних ситуаціях наведені в таблиці 3.19.  

Таблиця 3.19  

Результати множинного регресійного аналізу за показником рівня сформованості 

рефлексивного стилю особистості 

№ Показник 
Коефіцієнт 

регресії (β) 

Значення 

(t емп.) 

Рівень 

похибки 

1 
Діяльнісний стиль подолання проблемно-

конфліктної ситуації 
0,06 2,96 0,005 

2 
Конструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 
0,42 18,76 0,00001 

3 
Деструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 
-0,85 38,92 0,00001 

4 
Уникаючий стиль подолання проблемно-

конфліктної ситуації 
0,04 1,82 0,007 

Недостатньо високе значення коефіцієнта множинної кореляції (КМК=0,94) 
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показує, що значення за загальним показником залежить не лише від визначених 

у дослідженні аспектів конструктивної та деструктивної рефлексії, а й від інших 

неврахованих факторів. Більш ніж 11% дисперсії загального показника має 

відношення до впливу випадкових факторів, які не були враховані нами у процесі 

розробки діагностичної методики (КМД=0,88). Результати регресійного аналізу 

свідчать, що високі значення за стандартизованим показником сформованості 

рефлексивного стилю вирішення внутршніх суперечностей показують ті суб’єкти, 

які мають високо виражений конструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктних ситуацій (β=0,42) та низькі тенденції до деструктивних 

проявів рефлексивної активності у процесі пошуку засобу вирішення проблем 

(β=-0,85). При цьому важливо визначити, що абсолютне значення коефіцієнта 

регресії на деструктивному полюсі стильової властивості вдвічі переважає 

значення за конструктивним полюсом, що підтверджує ідею, що рефлексивний 

стиль вирішення суперечностей може бути ефективним за умови контролю 

негативних емоцій та загрозливих для стабільності «Я-концепції» думок. За 

даними С. Ю. Степанова та І. М. Семенова [446], деструктивні прояви рефлексії 

виявляються в репродуктивному та регресивному способах прояву особистості як 

цілісного «Я» у проблемно-конфліктних ситуаціях, які виявляються, насамперед, 

в актуалізації інтелектуальних та поведінкових стереотипів наявного досвіду без 

врахування специфічності ситуації. Репродуктивність засобів поводження 

виявляється в актуалізації установки на швидке знаходження рішення, що 

призводить до спрощення моделі проблемно-конфліктної ситуації та до реалізації 

знайомих, апробованих програм поводження. Нечутливість до відмінних ознак 

ситуації не дозволяє своєчасно розпізнати низьку ефективність власних зусиль, а 

отримання негативного результату гальмує пошукову активність суб’єкта, 

оскільки запускає слабо контрольовані негативні емоції. «Переживання глухого 

кута» або абсурдності проблеми є результуючими емоційними відчуттями, які 

перенаправляють рефлексивну активність із площини аналізу проблеми в 

площину переживання своєї неуспішності.  

Регресивний засіб здійснення «Я» у проблемно-конфліктній ситуації 

провокується інтенсивним переживанням внутрішнього протиріччя, яке виникає 
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між усвідомленням необхідності та власною неможливістю позитивно вирішити 

проблему. Виникаюча внутрішня напруга стимулює суб’єкта знизити її за рахунок 

«швидкого виходу» з ситуації: знецінення її значущості, відтягування часу 

прийняття рішення, перекладання відповідальності за відсутність позитивного 

результату на інших, демонстративне заниження самооцінки, апеляція до 

авторитетів та ін.  

Підкреслимо, що підставами для актуалізації таких малоефективних засобів 

здійснення «Я» є знижена здатність до контролю виникнення та перебігу 

негативних емоцій, які провокують появу персеверацій, зациклень між 

констатацією невдачі та низькою самооцінкою, установок на «недіяння», 

затягування процесу прийняття відповідальних рішень стосовно проблемно-

конфліктної ситуації. Факторами, що знижують здатність до інтелектуального 

контролю, є схильність суб’єктів до надмірної концентрації уваги на внутрішніх 

переживаннях та ригідність процесів перемикання уваги з негативних думок та 

переживань на інші, більш позитивні за змістом, переживання. Схильність до 

формування румінацій є важливим чинником розвитку депресивних станів, появи 

патологічних симптомів, підвищення загального рівня невротизації особистості.    

3.4.4. Особливості внутрішньої організації поведінкового компонента 

рефлексивної компетентності 

Результати множинного регресійного аналізу дозволили нам перевірити 

внутрішню структуру всього поведінкового компонента, визначивши рівень 

впливу кожної складової (див. табл. 3.20).  

Таблиця 3.20  

Результати множинного регресійного аналізу за показником рівня сформованості 

поведінкового компонента рефлексивної компетентності 

№ Показник 
Коефіцієнт 

регресії (β) 

Значення 

(t емп.) 

Рівень 

похибки 

1 
Загальний рівень сформованості рефлексивних 

стратегій розв’язування задач 
0,51 58,93 0,00001 

2 
Загальний рівень вираженості рефлективності як 

стильової властивості 
0,53 62,65 0,00001 

3 
Рівень сформованості конструктивно-

деструктивного рефлексивного стилю  
0,52 60,21 0,00001 

Ми отримали високе значення за показником множинної кореляції 
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(КМК=0,98), що свідчить про те, що загальний показник сформованості 

поведінкового компонента рефлексивної компетентності залежить на 97% від 

рівня розвитку трьох його складових (КМД=0,97). Встановлено, що рівень 

загального показника приблизно в однаковій мірі обумовлений трьома 

складовими, які відповідають трьом рівням функціонування рефлексивної 

компетентності. 

Отже, високі значення за показником сформованості поведінкового 

компонента рефлексивної компетентності мають суб’єкти, у яких сформовані 

рефлексивні стратегії розв’язування задач, стійка установка на ретельний аналіз 

інформації та контроль за процесами висування та перевірки припущень у 

ситуаціях множинного вибору, готовність реалізувати активну позицію щодо 

зняття суперечностей у проблемних ситуаціях. Така тріада властивостей 

«використання стратегій – домінування установки на точність – реалізація 

активної позиції щодо вирішення внутрішніх суперечностей» і дозволяє суб’єкту 

організовувати рефлексивну активність у різних її формах: від окремих 

рефлексивних актів до цілісної внутрішньої діяльності. Три рівня організації 

поведінкового компонента забезпечують виконання трьох основних функцій по 

відношенню до поточних форм внутрішньої активності: 1) забезпечення 

інструментальними засобами (використання в поведінці сформованих стратегій 

розв’язування рефлексивних задач, які дозволяють швидко досягати цілі, 

економлячи психологічні ресурси); 2) контроль за перебігом рефлексивної 

активності (установка на точність дій активізує ретельний аналіз інформації на 

підставі сформованих орієнтирів, координує роботу когнітивних процесів); 

3) самоздійснення особистості в певних формах активності (реалізація в 

діяльності позиції щодо зняття суперечностей, які провокують виникнення 

проблемно-конфліктних ситуацій, через застосування або конструювання таких 

засобів, які посилюють інтеграцію та стійкість «Я-концепції» та забезпечують 

отримання позитивного результату).    

Найбільшу вагу серед трьох компонентів має показник сформованості 

поведінкового компонента на метакогнітивному рівні (β=0,53), який проявляється 

у сформованості установки на точність реагування та ретельний аналіз 
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інформації. Наявність такої установки обумовлює і формування активної позиції 

щодо самоаналізу, і застосування апробованих засобів (стратегій). Тобто 

структури метакогнітивного рівня функціонування виконують інтегруючу 

функцію, організовуючи навколо себе ті структури та механізми, які дозволяють 

активно використовувати набутий досвід та конструювати нові засоби подолання 

проблемно-конфліктної ситуації. Ми припускаємо, що саме в юнацькому віці на 

підставі раніше сформованої рефлексивної установки формується активна позиція 

щодо застосування рефлексивної активності для подолання проблемних ситуацій.  

Така сформована позиція суб'єкта, на думку Р. М. Грановської, визначає 

ефективність використання досвіду і засвоєння нового. Якщо людина 

зустрічається з уже знайомою ситуацією, установка, яка лежить в основі позиції, 

виконує функцію стабілізації діяльності, знижує рівень напруженості в системі, 

забезпечує упорядкований характер збору інформації, вибору способу дії, 

перевірки результатів та ін. У нових умовах установка може забезпечити високу 

швидкість знаходження засобу подолання проблемної ситуації і економію зусиль 

особистості, якщо нові умови мають схожість із минулими. «... тоді раніше 

сформована установка може бути перенесена і працювати в нових умовах» [99, 

с. 374]. Якщо ситуація сприймається як унікальна, відносно якої в суб’єкта 

відсутні засоби поводження, тоді позиція активізує установку на конструювання 

та опробовування нових прийомів та способів поводження. Засоби, які 

забезпечили позитивні результати, зафіксуються в пам’яті, поповнюючи 

поведінковий потенціал особистості.   

Дані кореляційного аналізу виявили низький рівень інтеграції окремих 

елементів у єдиній структурі поведінкового компонента, що відповідає вираженій 

системній диференціації як рівню організації системи. У таблиці 3.21 наведені 

дані коефіцієнтів кореляції між основними елементами системи.  

Встановлено, що внутрішніми зв’язками пов’язані лише показник 

сформованості рефлексивних стратегій та показник вираженості конструктивно-

деструктивного рефлексивного стилю (r=0,22). Це підтверджує думку дослідників 

про те, що основою інтегративних стильових властивостей є операційний 

потенціал особистості. Саме завдяки наявності сформованих ефективних стратегії 
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суб’єкт виявляє високу результативність дій та оптимальність функціонування у 

проблемних ситуацій.  

Таблиця 3.21 

Структура кореляційних зв’язків між окремими елементами поведінкового 

компонента рефлексивної компетентності 

Основні елементи 
Рефлексивні

стратегії 

Рефлектив-

ність 

Рефлексивний 

стиль 

Рефлексивні стратегії розв’язування задач 1   

Рефлективність як стильова властивість 

особистості 
0,061 1  

Рефлексивний стиль вирішення внутрішніх 

суперечностей у проблемно-конфліктних 

ситуаціях 

0,22*** -0,006 1 

Поведінковий  компонент 0,68*** 0,57*** 0,63*** 

Примітка: ***- емпіричне значення є значущим при α≥0,999. 

Неінтегрований характер компонентів поведінкового компонента свідчить 

про незавершеність процесів формування даного компонента рефлексивної 

компетентності в юнацькому віці. Дані, відносно розвитку рефлективності з 

віком, ми знаходимо у працях Дж. Кагана, С. Мессера, М. О. Холодної. Однак, на 

думку багатьох дослідників, найбільший прогрес демонструють досліджувані під 

впливом заходів інноваційного навчання. Розвиток навичок поводження в 

невизначених ситуаціях, а також оволодіння суб’єктом стратегіями сканування 

під час обробки інформації дозволяє суттєво знизити рівень імпульсивності, 

сформувати стійкі установки на точність та ретельність аналізу інформації [208]. 

Таким чином, ми можемо припустити, що формування поведінкового компонента 

рефлексивної компетентності потребує спеціальним чином організованих програм 

психологічного розвитку, спрямованих на формування установок на рефлективне 

поводження та відпрацювання необхідних рефлексивних стратегій, які є 

необхідними умовами формування готовності долати проблемно-конфліктні 

ситуації через аналіз та зняття внутрішніх суперечностей. 

Поведінковий компонент у складі рефлексивної компетентності вносить свій 

вклад у реалізацію функції забезпечення управління процесами розгортання 

системи рефлексивного досвіду, оскільки активізує рефлексивні стратегії у 

невизначених ситуаціях, засновані на активізації раціональних критеріїв; 
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регламентує пошукові та оцінні дії під час формування припущень та їхньої 

перевірки через активування установки на точність і ретельність аналізу 

інформації; підпорядковує когнітивно-мотиваційні процеси загальній позиції 

суб’єкта щодо застосування рефлексивної активності у процесі виявлення 

суперечностей, знаходження засобів подолання труднощів. Поведінковий 

компонент забезпечує прийняття рішення в невизначених ситуаціях за рахунок 

вибору найбільш оптимальних стратегій поведінки, сформованих стильових 

властивостей особистості. 

Найбільшу вагу серед трьох складових має показник сформованості 

поведінкового компонента на метакогнітивному рівні. Наявність сформованих 

установок на аналіз власних форм активності, активізування на їхній підставі 

заходів інтелектуального контролю за перебігом розумової активності – важливий 

фактор розвитку поведінкового компонента рефлексивної компетентності та 

підвищення ефективності інших його складових. Ми припустили, що особистісні 

утворення метакогнітивного рівня виконують інтегруючу функцію по 

відношенню до інших складових поведінкового компонента.  

 

3.5. Особливості структурної організації рефлексивної компетентності 

особистості як інтегративної системи 

У структуру рефлексивної компетентності входять, згідно з нашою моделлю, 

чотири незалежні компоненти, кожен із яких виконує свої специфічні функції. За 

рахунок функціонування своїх компонентів рефлексивна компетентність 

організує різні форми рефлексивної активності та впорядковує отримані 

результати задля забезпечення оптимальних умов подолання актуальних 

проблемно-конфліктних ситуацій. Виконання даної функції стає можливим за 

рахунок внеску кожного компонента в її реалізацію, так інформаційний 

компонент забезпечує використання інформаційних ресурсів, інструментальний − 

реалізацію на практиці різних форм активності, оцінно-мотиваційний – контроль 

за перебігом активності, поведінковий − стратегіальну реалізацію прийнятих 

рішень. Для перевірки запропонованої структури рефлексивної компетентності, 

була застосована процедура факторного аналізу, яка дозволяє проводити 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


206 

угрупування первинних показників [497-498]. Метою нашого аналізу було 

підтвердити наявність дванадцяти незалежних елементів системи, що відносно 

самостійно функціонують у складі рефлексивної компетентності. 

Серед дванадцяти визначених факторів, які пояснюють 70,5% сумарної 

дисперсії, п’ять відображають складові інформаційного компонента 

рефлексивної компетентності (див. табл. 3.22). У повному об’ємі склад факторів 

наведений у таблицях Додатку Е.  

Таблиця 3.22  

Структурні компоненти рефлексивної компетентності 

№ Елемент системи 

Відсоток 

сумарної 

дисперсії 

№ Елемент системи 

Відсоток 

сумарної 

дисперсії 

Інформаційний компонент Інструментальний компонент 

1 
система знань про рефлексію та 

форми рефлексивної активності 
9,3 7 когнітивні рефлексивні вміння 5,0 

2 
метакогнітивна обізнаність з теми 

«Рефлексія» 
4,8 8 

система метакогнітивних умінь та 

рефлексивних стратегій 

розв’язування задач 

8,5 

3 
уявлення про власні рефлексивні 

здібності 
5,9 9 

система особистісних 

рефлексивних умінь та 

конструктивних стилів  

5,1 

4 
уявлення про власний 

рефлексивний потенціал 
3,9 Оцінно-мотиваційний компонент 

5 модель «Я-рефлексуючого» 6,7 10 
система критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності 
6,3 

Поведінковий компонент 11 
здібності суб’єкта до 

прогнозування власної активності 
4,4 

6 
рефлективність як когнітивно-

стильова властивість 
4,6 12 життєві завдання на саморозвиток 6,0 

Система знань суб’єкта про рефлексію та форми рефлексивної активності є 

відносно самостійним елементом системи. Однойменний фактор об’єднав 

показники змістових та структурних властивостей системи знань, тому дану 

систему можна розглядати як інтегративне цілісне утворення, що поєднує у своїх 

структурах декларативні (0,71), процедурні (0,92) та умовні знання (0,75) суб’єкта 

про специфіку рефлексії та форм її активності (див. табл. Е.1). 

Показники сформованості метакогнітивної поінформованості суб’єкта 

стосовно власної рефлексивної активності розподілилися на два фактора (див. 

табл. Е.2 та Е.3 Додатку Е). До складу першого фактора увійшли показники рівня 

оцінки загальної обізнаності суб’єкта стосовно рефлексії та рефлексивних 
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здібностей (0,41) та рівня оцінки готовності суб’єкта підвищувати обізнаність із 

теми «Рефлексія» (0,83). Тому метакогнітивну обізнаність можна розглядати як 

відносно самостійний елемент рефлексивної компетентності, який мало 

пов'язаний з іншим аспектом поінформованості, з системою самооцінок суб’єкта 

власних психологічних властивостей, що визначають характер рефлексивної 

активності. Обізнаність суб’єкта про рефлексію мало впливає на характер 

оцінювання ним власних рефлексивних здібностей та вмінь. Самооцінний аспект 

метакогнітивної поінформованості, який інтегрує імпліцитні знання суб’єкта про 

власні здібності та ресурси (0,61), в більшій мірі залежить від сформованості 

установки на раціональний аналіз власних якостей (0,67). Дані показники увійшли 

до складу одного фактора, зміст якого відображений у таблиці 3.23. 

Таблиця 3.23  

Фрагмент фактора, що відображає систему уявлень суб’єкта про власні 

рефлексивні здібності  

№ Показник Компонент 
Факторне 

навантаження 

1 
Рівень самооцінки психологічних властивостей, що 

визначають характер рефлексивної активності 
інформаційний 0,61 

2 

Загальний рівень сформованості метакогнітивної 

поінформованості суб’єкта стосовно власної 

рефлексивної активності 

інформаційний 0,37 

3 Раціональний підхід до пошуку розв’язку задачі поведінковий 0,67 

4 
Раціональний підхід до розв’язування задачі з 

орієнтацією на внутрішні стандарти 
поведінковий 0,60 

5 

Некритичність в оцінці інформації, що заснована на 

інтуїтивному підході та орієнтації на внутрішні 

стандарти в розв’язуванні задачі 

поведінковий -0,48 

Т. В. Корнілова розглядає раціональність як властивість саморегуляції 

особистості, що виражається в послідовному та планомірному збиранні та аналізі 

інформації у процесі прийняття рішення. Установка на раціональність дозволяє 

суб’єкту суттєво обмежити зону пошуку необхідної інформації, швидко відібрати 

дані за визначеними критеріями, що знижує ймовірність прийняття 

малоадекватної гіпотези та відкидання правдоподібних припущень. С. А. Король 

розглядає раціональність як одну з властивостей критичного мислення, яка, у 

свою чергу, пов’язана з рівнем адекватності самооцінки [212]. Г. С. Костюк [213-

214], І. С. Кон [203] та ін. вчені показали у своїх дослідженнях, що рівень 
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критичного мислення школярів суттєво впливає на адекватність їхньої 

самооцінки. Отже, рівень оцінки своїх рефлексивних здібностей напряму 

залежить від сформованої установки на раціональний аналіз інформації, яка 

виявляється в обранні раціональних рефлексивних стратегій розв’язування задач, 

у схильності суб’єкта орієнтуватися при прийнятті рішення не на зовнішні 

аспекти діяльності, а на власні внутрішні стандарти. «У процесі рішення 

розумової задачі людина сама виробляє все більш надійні критерії самооцінки 

кожної своєї думки», − писав А. В. Брушлинський. [67; с. 202]. Наявність 

подібних орієнтирів і робить процес самооцінювання осіб юнацького віку 

незалежним від думок оточуючих. Підвищення ступеня вимогливості до себе та 

своїх здібностей сприяє зростанню рівня критичності самооцінок, які стають і 

більш стійкими, оскільки у процесі усвідомлення результати оцінювання 

пов’язуються з їхніми підставами.   

Третя складова інформаційного компонента рефлексивної компетентності − 

модель «Я-рефлексуючого» − сформувала два незалежних елемента в системі. Як 

окремий фактор визначилися показники, що відображають рівень самооцінки 

суб’єктом свого рефлексивного потенціалу: актуальних та потенційних ресурсів, 

що забезпечують рефлексивну активність (див. табл. Е.4 Додатку Е). До складу 

цього фактора увійшов лише один первинний показник рівня невідповідності 

домагань зовнішнім вимогам, які висуваються до суб’єкта з боку установ 

навчальної та професійної діяльності (-0,58), та показник самооцінки власних 

актуальних і потенційних можливостей (0,72). Отже, в юнацькому віці 

спостерігається подвійна детермінація уявлень суб’єкта про себе. З одного боку, 

збільшується незалежність самооцінок і власних уявлень від зовнішніх факторів 

за рахунок формування та розвитку системи внутрішніх орієнтирів та критеріїв 

оцінювання, а з іншого боку, продовжує впливати залежність системи уявлень про 

себе від вимог, що висуваються до суб’єкта ззовні. Існування залежності оцінок 

власних якостей від зовнішніх вимог демонструє готовність суб’єкта 

співвідносити свої уявлення з об’єктивними чинниками, що сприяє підвищенню 

рівня адекватності самооцінювання, приводить до відповідності уявлення 

суб’єкта про власні актуальні та потенційні можливості з зовнішніми 
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стандартами.   

Таким чином, система уявлень суб’єкта про власний рефлексивний потенціал 

існує у структурі рефлексивної компетентності як відносно самостійний елемент, 

оскільки самооцінки ресурсів у більшій мірі визначаються не внутрішніми 

орієнтирами, а зовнішніми стандартами і вимогами, які висуваються до 

активності суб’єкта з боку різних установ.  

Співвідношення прагнень та домагань суб’єкта з зовнішніми та внутрішніми 

вимогами і виконує модель «Я-рефлексуючого», більшість показників якої 

утворили незалежний фактор. До складу даного фактора (див. табл. Е.5) увійшли 

всі первинні показники, а також узагальнюючий показник оцінки відповідності 

домагань зовнішнім та внутрішнім стандартам (0,78) та показник самооцінки 

власної готовності до вирішення проблем (0,58). Відсутність дисбалансу між 

прагненнями суб’єкта та зовнішніми й внутрішніми вимогами сприяє 

формуванню його готовності визначати суперечності та усвідомлено долати 

проблемні ситуації. Дана готовність дозволяє здійснювати переведення 

потенційних можливостей в актуальні форми реалізації активності. 

Таким чином, у юнацькому віці інформаційний компонент рефлексивної 

компетентності поєднує наступні складові: 1) систему знань суб’єкта про 

рефлексію та форми рефлексивної активності, що виконує функцію 

інформаційного забезпечення всієї системи рефлексивної компетентності; 

2) метакогнітивну обізнаність із теми «Рефлексія», що контролює рівень 

інформаційного забезпечення, стимулює суб’єкта доповнювати систему знань 

новою інформацією; 3) уявлення суб’єкта про власні рефлексивні здібності, що 

забезпечує оцінювання власних якостей та результатів активності за внутрішніми 

орієнтирами та критеріями; 4) уявлення про власний рефлексивний потенціал, що 

забезпечує оцінювання власних якостей та результатів активності за зовнішніми 

стандартами, стимулює суб’єкта до розвитку певних здібностей відповідно до 

вимог ззовні; 5) модель «Я-рефлексуючого», що забезпечує узгодженість намірів 

та домагань суб’єкта з зовнішніми та внутрішніми вимогами, формування 

готовності суб’єкта використовувати різні форми рефлексивної активності у 

процесі подолання проблемних ситуацій різного ступеня складності.   
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В отриманій структурі факторів інструментальний компонент 

представлений трьома складовими, серед яких лише один має дійсно незалежний 

характер. Когнітивні рефлексивні вміння функціонують як самостійний елемент 

рефлексивної компетентності (див. табл. Е.6), до складу якого входять п’ять із 

шести вмінь даного рівня організації та загальний показник розвитку 

рефлексивних умінь когнітивного рівня (0,83). Уміння усвідомлювати власні 

емоційні переживання, контролювати їхній перебіг, підтримувати відчуття 

впевненості (0,48), утримувати себе в площині рефлексивних розмірковувань, 

аналізувати підстави власних дій, причини поразок (0,42), упорядковувати процес 

пошуку розв’язку задачі, здійснювати перевірку власних припущень (0,61), 

проводити оцінювання результатів за різними критеріями, формулювати оцінні 

судження (0,65) та усвідомлювати різноманітні аспекти перебігу процесу пошуку 

розв’язку (когнітивні, емоційні, поведінкові) (0,64) дозволяють суб’єкту 

контролювати перебіг розумової активності, спрямованої на розв’язування певних 

задач. Завдяки розвитку даних умінь суб’єкт отримує можливість гнучко 

переходити в площину рефлексивного аналізу, роблячи предметом своєї 

внутрішньої активності особливості власного процесу розв’язування задачі. Такий 

погляд ззовні дає можливість суб’єкту побачити різні аспекти власної розумової 

активності, застосувати по відношенню до сформованої репрезентації задачі вже 

відпрацьовані алгоритми дій, оцінити використані стереотипи з точки зору їхньої 

придатності до актуальних умов та ефективності. 

Показники другої складової інструментального компонента, що 

відображають характер сформованості метакогнітивних рефлексивних умінь, 

утворили єдину систему разом із показниками сформованості рефлексивних 

стратегій розв’язування задач. Фрагмент фактора наведений у таблиці 3.24, а в 

повному об’ємі склад представлений у таблиці Е.7 Додатку Е. 

Поєднання в одному факторі показників сформованості рефлексивних умінь 

та рефлексивних стратегій свідчить про те, що застосування стратегій як способів 

виконання когнітивних дій напряму залежить від рівня сформованості та 

відпрацювання вмінь суб’єкта. У юнацькому віці лише починається формування 

рефлексивних стратегій як узагальнених прийомів розумової активності, які 
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організують наявні ресурси суб’єкта для досягнення поставленої цілі. Вибір 

стратегії в цьому віці дуже обмежений тими прийомами, які вже засвоїв суб’єкт, 

тому дуже часто обрані стратегії не відповідають актуальним умовам ситуації, не 

гарантують отримання ефективного результату.  

Таблиця 3.24  

Фрагмент фактора, що відображає єдину систему метакогнітивних умінь та 

рефлексивних стратегій розв’язування задач  

№ Показник Компонент 
Факторне 

навантаж. 

1 
Уміння організовувати процес вирішення проблеми, 

спрямовувати зусилля на досягнення поставленої мети 
інструментальний 0,46 

2 
Уміння прогнозувати можливі помилки і труднощі, 

аналізувати власні можливості 
інструментальний 0,57 

3 
Уміння проводити планування, оцінку і перевірку своїх 

дій 
інструментальний 0,51 

4 
Уміння створювати ймовірнісні моделі вирішення 

проблеми, проводити самоаналіз своїх дій… 
інструментальний 0,59 

5 
Уміння критично оцінювати свої інтелектуальні 

здібності, можливості та обмеження 
інструментальний 0,49 

6 
Уміння реструктурувати модель проблемно-конфліктної 

ситуації, формувати програми поведінки і саморозвитку 
інструментальний 0,48 

7 

Уміння визначати мету діяльності, встановлювати 

причинно-наслідкові зв'язки між отриманими результатами 

і характером організації проблемно-конфліктної ситуації 

інструментальний 0,47 

8 Глибинна обробка інформації поведінковий 0,65 

9 Критичність в аналізі та оцінці інформації поведінковий 0,70 

10 
Конструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктних ситуацій 
поведінковий 0,46 

Завдяки розвитку рефлексивних умінь метакогнітивного та особистісного 

рівня суб’єкт отримує можливість не лише здійснювати регулювання самої 

рефлексивної активності, але й робити її елементи предметом свого аналізу. 

Визначення причинних та наслідкових зв’язків між отриманими результатами та 

особливостями проблемної ситуації (0,47), формування програм майбутньої 

поведінки на підставі аналізу вже завершених форм активності (0,59) є підставою 

для програмування свого саморозвитку, формування ставлення до себе як автора 

своєї життєдіяльності (0,48). 

Розвиток рефлексивних умінь сприяє формуванню стратегій, пов’язаних із 

ретельною обробкою інформації (0,65), з критичною оцінкою власних дій та 

отриманих результатів (0,7). Застосування процедур перевірки отриманих 
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результатів сприяє зменшенню кількості помилок (0,57), а обмірковування 

власних дій та їхніх підстав формує установку в суб’єкта на попереднє 

планування власних дій та обрання найбільш ефективних засобів поводження 

(0,51). Сформованість рефлексивних умінь та стратегій виражається у високому 

рівні розвитку такої стильової властивості як конструктивно-рефлексивний стиль 

подолання проблемно-конфліктної ситуації (0,46). Ефективно долати труднощі 

суб’єктам допомагає стійка установка на самоспостереження та самоаналіз, яка 

дозволяє, враховуючи внутрішні та зовнішні фактори, конструювати нові засоби 

вирішення внутрішніх суперечностей, залучати необхідні особистісні ресурси. 

Сформованість стильової властивості виражається у переживанні впевненості 

суб’єкта у своїй здатності контролювати перебіг думок, уявлень та емоційних 

проявів, керувати ними, спрямовуючи свою активність в ефективне русло. 

Вміння особистісного рівня, які забезпечують вирішення внутрішньої 

(об’єктивної або суб’єктивної) суперечності, що виникає у проблемно-

конфліктній ситуації, утворюють наступний елемент рефлексивної 

компетентності, поєднуючись із певними стильовими властивостями особистості. 

Склад показників, що сформували даний фактор, наведений у таблицях 3.25 й Е.8. 

Таблиця 3.25  

Фрагмент фактора, що відображає єдину систему особистісних рефлексивних 

умінь та конструктивних стильових властивостей особистості 

№ Показник Компонент 
Факторне 

навантаж. 

1 
Уміння організовувати процес осмислення моделі 

проблемно-конфліктної ситуації 
інструментальний 0,52 

2 
Уміння організовувати внутрішній діалог, 

використовувати власний досвід 
інструментальний 0,40 

3 
Уміння гнучко змінювати позицію, вибирати нові 

способи вирішення проблеми 
інструментальний 0,63 

4 
Уміння регулювати власні емоційні стани, формувати 

налаштування на роботу 
інструментальний 0,57 

5 Прийняття рішень з орієнтацією на внутрішні стандарти поведінковий 0,53 

6 

Некритичність в оцінці інформації, що заснована на 

інтуїтивному підході та орієнтації на внутрішні 

стандарти в розв’язуванні задачі 

поведінковий 0,48 

7 
Деструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 
поведінковий -0,55 

8 
Конструктивно-деструктивний рефлексивний стиль 

вирішення внутрішніх суперечностей … 
поведінковий 0,54 
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Схильність суб’єкта виявляти конструктивні аспекти рефлексії у процесі 

подолання проблемно-конфліктної ситуації (0,54) напряму пов’язана з його 

вміннями контролювати деструктивні прояви (-0,55) власної рефлексивної 

активності (застрягання в певних емоційних станах, нав’язливість думок, 

надмірне занурення в аналіз подій внутрішньої діяльності тощо), зі 

сформованістю в суб’єкта рефлексивних стратегій, пов’язаних із використанням 

внутрішніх орієнтирів та інтуїтивних передбачень (0,53 та 0,48). Однак підставою 

розвитку даних поведінкових властивостей є сформовані рефлексивні здібності 

особистісного рівня організації, які є інструментом вирішення внутрішніх 

суперечностей, що блокують ефективне подолання виникаючих проблемно-

конфліктних ситуацій.  

Організаційні вміння, які дозволяють суб’єкту керувати процесом 

осмислення моделі проблемно-конфліктної ситуації (0,52), використовувати 

внутрішній діалог як засіб відтворення минулого досвіду (0,40) та гнучко 

змінювати позиції у процесі аналізу ситуації (0,63), допомагають суб’єкту 

налагодити перебіг рефлексивної активності у формі внутрішньої діяльності. 

Важливе місце в організації такої діяльності займає метакогнітивне рефлексивне 

вміння регулювати власні емоції та формувати налаштування на роботу (0,63). 

Ставлення до власних емоцій як до важливих умов, що впливають на 

ефективність діяльності, вміння контролювати рівень їхньої інтенсивності та 

актуалізувати ті стани, що активізують розумову активність, − важливий ресурс 

рефлексивної активності. Опанування даних рефлексивних умінь є важливим 

етапом розвитку стильових властивостей особистості, які інтегрують когнітивні, 

інструментальні та мотиваційні аспекти активності з метою здійснення 

ефективної координації усіх психологічних утворень, що задіяні у процесі 

подолання проблемно-конфліктної ситуації. 

Отже, даний елемент рефлексивної компетентності, який інтегрує 

особистісні вміння, когнітивні стратегії та стильові рефлексивні властивості, 

забезпечує ефективну взаємодію усіх інших елементів рефлексивної 

компетентності, впорядкування різних форм рефлексивної активності з метою 

ефективного подолання проблемно-конфліктної ситуації. Саме завдяки 
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сформованим стильовим властивостям особистість взмозі компенсувати 

недорозвиненість одних психічних властивостей або функцій за рахунок розвитку 

інших, «сильних» сторін. Стильові властивості є одним із механізмів, що 

забезпечує втілення певних інтенцій у різних формах активності через 

актуалізацію потенцій особистості, формує умови для опосередкованої 

самореалізації індивідуального потенціалу особистості [546].  

Таким чином, у юнацькому віці інструментальний компонент рефлексивної 

компетентності поєднує наступні складові: 1) когнітивні рефлексивні вміння, 

спрямовані на організацію та контроль характеру перебігу розумової активності 

суб’єкта; 2) систему метакогнітивних умінь та рефлексивних стратегій 

розв’язування задач, котрі регулюють рефлексивну активність суб’єкта, 

забезпечують ефективне досягнення цілі з оптимальними витратами ресурсів, 

формування програм майбутньої поведінки та подальшого саморозвитку; 

3) систему особистісних рефлексивних умінь та конструктивних стильових 

властивостей особистості, котрі забезпечують координацію функціонування 

різних елементів рефлексивної компетентності, впорядковують рефлексивну 

активність та забезпечують компенсацію рефлексивних ресурсів, потрібних для 

ефективного подолання проблемно-конфліктної ситуації. 

У визначеній факторній структурі оцінно-мотиваційний компонент 

представлений трьома незалежними елементами (див. табл. Е.9 - Е.11). Показники 

сформованості системи критеріїв оцінювання рефлексивної активності суб’єкта 

утворили окремий фактор. До складу даного фактора увійшли всі первинні 

показники, а також показники рівня диференціації (0,51) та інтеграції (0,91) 

системи критеріїв оцінювання рефлексивної активності. Найбільше значення 

факторного навантаження в даній структурі отримав показник рівня когнітивної 

складності системи критеріїв оцінювання (0,94). Таким чином, сформована 

система критеріїв оцінювання дозволяє суб’єкту швидко впроваджувати 

оцінювання і наявних ресурсів, необхідних для забезпечення активності, і самих 

форм рефлексивної активності (актів, дій, етапів діяльності), і отриманих 

результатів, тобто здійснювати постійний моніторинг поточної діяльності. 

Отримані оцінки використовуються суб’єктом для прийняття рішення щодо 
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корегування форм своєї активності, розвитку певних здібностей. Високий рівень 

диференціації виявляється у використанні суб’єктом декількох критеріїв при 

оцінюванні, що забезпечує всебічний розгляд явища. А високий рівень інтеграції 

критеріїв забезпечує високу узгодженість оцінок, що прискорює процес 

прийняття рішення. 

Окремий незалежний фактор утворили показники сформованості 

прогностичних здібностей особистості (див. табл. Е. 10). Розвиток прогностичних 

здібностей визначення причини (0,54) та наслідків (0,54) подій власної 

життєдіяльності, планування власної активності (0,61) та виокремлення 

перспектив розвитку в майбутньому (0,63) забезпечує формування готовності 

суб’єкта до подій майбутнього. Виконання даної функції стає можливим не лише 

завдяки формуванню моделей майбутнього результату, які певним чином 

організують поточну активність суб’єкта, зменшуючи ступінь невизначеності 

проблемних ситуацій, відсікаючи певні варіанти вирішення внутрішніх 

суперечностей, що не узгоджуються з попереднім досвідом суб’єкта. 

Переосмислення причинно-наслідкових відношень актуальної ситуації з 

попередніми подіями та очікуваннями на майбутнє сприяє оптимізації всього 

процесу подолання проблемно-конфліктної ситуації, оскільки формуються 

додаткові мотиви, котрі посилюють основну мотивацію. Серед них: мотиви 

самодослідження, самоствердження, самовизначення своєї компетентності, 

самореалізації як різні форми мотивації саморозвитку.  

Найбільше значення факторного навантаження в системі показників 

сформованості прогностичних здібностей має показник сформованості всієї 

системи здібностей до прогнозування власної активності (0,86). Лише 

розвиненість усіх аспектів прогностичної активності, спрямованої на аналіз та 

передбачення подій власної життєдіяльності, сформує той потенціал, який 

дозволить суб’єкту долати проблемні ситуації з високим рівнем невизначеності, 

динамічності та складності, які вимагають від суб’єкта виходу за межі наданої 

інформації: «змушують актуалізувати значно ширше, ніж при вирішенні завдань 

із певною умовою, коло знань; враховувати невизначеність через висунення 

декількох припущень або вводячи умови, за яких рішення буде більш ймовірним» 
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[374, с. 53].  

Незалежний фактор утворили показники сформованості життєвих завдань на 

саморозвиток, завдяки яким суб’єкт конструює власне майбутнє, визначаючи 

найбільш пріоритетні перспективи розвитку (див. табл. Е.11). До складу даного 

фактора потрапили всі показники, які відображають ступінь актуальності 

життєвих завдань для двох життєвих періодів: у теперішньому та найближчому 

майбутньому (через 2-3 роки). Високу вагомість має як показник актуальності 

життєвих завдань у теперішньому (0,81), так і показник актуальності життєвих 

завдань у майбутньому (-0,82). Однак найбільше значення факторного 

навантаження отримав показник рівня насиченості теперішнього життєвими 

завданнями (0,87), який враховує дві тенденції: актуальність завдань на 

саморозвиток на даному етапі життя і готовність протидіяти бажанню 

відтермінувати вирішення даних завдань на більш пізній період.  

Зміна рівня актуальності життєвих завдань провокує до перегляду 

пріоритетних перспектив саморозвитку в майбутньому, до пошуку нового сенсу, 

нового «якісного наповнення процесу життєздійснення» [591, с. 7]. Через синтез 

часової і смислової перспективи, за визначенням Т. М. Титаренко, експліктуються 

найголовніші домагання особистості [591]. У такий спосіб особистість «змінює 

себе, зв’язки між минулим, теперішнім і майбутнім, конструюючи чергові версії 

власного життя, варіанти життєвого шляху» [510, с. 18].  

Отже, в юнацькому віці оцінно-мотиваційний компонент рефлексивної 

компетентності поєднує наступні складові: 1) систему критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності, що забезпечує постійний моніторинг поточної 

діяльності суб’єкта, узгодження оцінок, отриманих за різними критеріями задля 

прийняття рішення щодо корегування рефлексивної активності, розвитку 

рефлексивних здібностей; 2) здібності до прогнозування власної активності, котрі 

забезпечують підготовку суб’єкта до майбутньої активності за рахунок побудови 

моделей майбутніх результатів, зниження ступеня невизначеності ситуації та 

оптимізації поточних форм активності; 3) життєві завдання на саморозвиток, 

спрямовані на вдосконалення рефлексивних здібностей особистості, які 

забезпечують конструювання майбутнього через структурування перспектив, 
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конкретизацію домагань, «озадачування» (операціоналізацію задуму).  

Оскільки усвідомлення минулого досвіду рефлексивної активності через 

організацію рефлексивної діяльності, спрямованої на самоаналіз попередніх форм 

рефлексивної активності, усвідомлення своїх рефлексивних ресурсів та 

переосмислення своїх можливостей ефективно здійснювати рефлексію, найбільш 

впливає на рівень сформованості поведінкового компонента рефлексивної 

компетентності, тому не дивно, що обмеженість рефлексивного досвіду в 

юнацькому віці негативно позначилась на представленості поведінкових 

елементів у загальній структурі компетентності. Як самостійний елемент 

функціонує лише одна складова, пов’язана зі сформованістю рефлективності, 

когнітивно-стильової властивості, котра визначає динамічні та змістові аспекти 

прийняття рішення в ході розумової активності (див. табл. Е.12). До складу 

фактора увійшли показники середнього часу першої відповіді (0,55), кількості 

правильних відповідей (0,88) та загальний показник вираженості рефлективності 

(0,89). Сформована установка на точність спонукає суб’єкта ретельно аналізувати 

інформацію, перевіряти свої припущення, приймати зважені рішення. 

Домінування цієї установки стимулює суб’єкта упорядковувати процес перевірки 

припущень, оскільки послідовність дій гарантує певною мірою отримання 

правильного результату без зайвих спроб та прийняття ризикованих рішень. У 

такий спосіб рефлективність здійснює регулювання розумової активності суб’єкта 

через стримування імпульсивних бажань та дій, контроль розвитку негативних 

емоційних реакцій, упорядкування розумових дій та введення жорстких критеріїв, 

які накладають обмеження на прийняті рішення.  

Інші дві складові не функціонують як незалежні елементи, рівень їхньої 

сформованості суттєво залежить від рівня розвитку рефлексивних умінь. Так 

використання рефлексивних стратегій залежить від рівня розвитку 

метакогнітивних умінь, спрямованих на регулювання рефлексивної активності у 

процесі подолання складних проблемних ситуацій. Узагальненні когнітивні дії, 

пов’язані з ретельною обробкою інформації та з її критичною оцінкою, залежать 

від умінь суб’єкта організовувати процес вирішення проблеми, прогнозувати 

можливі помилки та труднощі, здійснювати планування та формувати ймовірнісні 
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моделі вирішення проблеми, критично оцінювати результати (див. табл. 3.24). 

Дані вміння за рахунок регулювання когнітивних процесів та координації 

окремих рефлексивних актів та дій створюють умови, необхідні для визначення 

мети рефлексивної активності та розгортання стратегій, що забезпечують її 

досягнення. Активізуючи та організуючи когнітивні та регулятивні ресурси, 

стратегії забезпечують контроль рівня занурення суб’єкта в рефлексивний аналіз 

через обмеження ступеня глибини та тривалості обробки інформації, що дозволяє 

стримувати розвиток негативних наслідків рефлексивної активності у формі 

румінацій та персеверацій. 

Більшість стильових властивостей особистості сформували елемент 

рефлексивної активності, який поєднав її поведінкові та інструментальні аспекти. 

Рефлексивні вміння особистісного рівня, які забезпечують зняття внутрішньої 

супеерчності, підстави виникнення проблемно-конфліктної ситуації, стають тим 

операційним підґрунтям, яке забезпечує формування та функціонування 

стильових властивостей, котрі інтегрують різні аспекти активності, забезпечуючи 

співвідношення внутрішніх та зовнішніх умов активності (див. табл. 3.25). 

«Стильовий механізм, − на думку О. В. Лібіна. – виконує у структурі особистості 

функцію сполучення і компенсування та виражається в оптимізуючому та 

адаптаційному ефектах» [247, с. 230]. Високий рівень сформованості 

рефлексивних умінь дозволяє особистості виявляти свої унікальні та специфічні 

властивості, які відповідно до законів, що визначають механізми оптимізації та 

компенсації, утворюють стійкі симптомокомплекси психічних властивостей. 

В. С. Мерлін вказував, що стильові властивості дозволяють координувати 

функціонування орієнтовних, виконавчих та контрольних операцій [272]. 

Таким чином, в юнацькому віці поведінковий компонент рефлексивної 

компетентності представлений рефлективністю як когнітивно-стильовою 

властивістю, яка визначає динамічні та змістові аспекти прийняття рішення в ході 

розумової активності. Інші складові поведінкового компоненти ще не отримали 

статусу незалежних елементів системи рефлексивної компетентності внаслідок 

низького рівня їхнього розвитку.  

В юнацькому віці система рефлексивної компетентності поєднує дванадцять 
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відносно самостійних елементів, функціонування яких забезпечує виконання 

основних функцій системи (див. рис. 3.1).  

Рис. 3.1. Структурна організація рефлексивної компетентності особистості 

(за результатами емпіричного дослідження) 

Результати кореляційного аналізу дозволили нам визначити особливості 

організації внутрішньої структури рефлексивної компетентності як 

інтегративного утворення (див. табл. 3.26). Загальний показник сформованості 

рефлексивної компетентності особистості пов'язаний значущими кореляційними 

зв’язками зі всіма чотирма компонентами. Найбільш значущий зв'язок був 

визначений із рівнем сформованості поведінкового компонента (r=0,72; α≥0,999), 

що говорить про залежність рівня компетентності від здатності суб’єкта 

реалізувати на практиці різні форми рефлексивної активності за рахунок 
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сформованих стратегій, актуалізованих установок та стильових властивостей. 

Нами було встановлено, що процес формування поведінкових складових 

компетентності є незавершеним у юнацькому віці, суб’єкти не мають ще 

сформованих здатностей свідомо обирати стратегії подолання проблемних 

ситуацій. Однак розвиток цих можливостей стає важливою задачею на даному 

етапі розвитку, на що вказує високий коефіцієнт кореляції загального рівня 

сформованості компетентності з рівнем сформованості поведінкового 

компонента. 

Таблиця 3.26  

Структура кореляційних зв’язків між компонентами рефлексивної компетентності  

Показник сформованості Інформац. Інструмен. 
Оцінно-

мотивац. 
Поведінк. 

Інформаційний компонент 1    

Інструментальний компонент 0,21*** 1   

Оцінно-мотиваційний компонент  0,33*** 0,08 1  

Поведінковий  компонент 0,31*** 0,44*** 0,12* 1 

Рефлексивна компетентність  0,68*** 0,65*** 0,57*** 0,72*** 

Примітка: * - емпіричне значення є значущим при α≥0,95; ** - емпіричне значення є 

значущим при α≥0,99; *** - емпіричне значення є значущим при α≥0,999. 

Найнижче значення коефіцієнта кореляції було визначено між показником 

загального рівня сформованості рефлексивної компетентності та показником 

сформованості її оцінно-мотиваційного компонента (r=0,57; α≥0,999), що 

пояснюється низьким рівнем інтеграції окремих складових даного компонента. 

Автономне функціонування кожного елемента даного компонента свідчить про 

високу їхню диференціацію, але низьку інтеграцію.  

Системна диференціація як форма організації внутрішньої структури оцінно-

мотиваційного компонента не дозволяє даній складовій ефективно інтегруватися 

в загальну структуру системи рефлексивної компетентності. Показник 

сформованості оцінно-мотиваційного компонента має відносно низький рівень 

кореляційного зв’язку з показником сформованості поведінкового компонента 

(r=0,12; α≥0,95) і не має значущих взаємовідносин із рівнем сформованості 

інструментального компонента системи. У більшій мірі здатність суб’єкта 

оцінювати результати власної рефлексивної активності та виносити судження про 

можливий перебіг подій залежить від наявності знань про специфіку рефлексії 
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(r=0,33; α≥0,999) та сформованості метакогнітивної поінформованості стосовно 

власних здібностей до рефлексії (r=0,33; α≥0,999). 

Нерозчленованість структур поведінкового та інструментального 

компонентів (r=0,44; α≥0,999) демонструє відносну незалежність їхнього 

формування від інших компонентів системи. Можна припустити, що становлення 

рефлексивної компетентності як системи йде двома відносно незалежними 

шляхами: через набуття знань та підвищення обізнаності в даній змістовій галузі 

та через розвиток вмінь, котрі забезпечують формування регулярних 

рефлексивних дій (практик), сприяють вдосконаленню стильових властивостей, 

які поєднують різні ментальні структури у гнучкі функціональні системи. 

Перший шлях веде до зовнішньої реструктуризації активності, оскільки 

суб’єкт визначає нові домагання, які виявляються в постановці та розв’язуванні 

нових рефлексивних задач (на самопізнання, самовизначення та самоздіснення). 

Інший шлях розвитку призводить до зміни внутрішньої структури системи за 

рахунок формування стильових властивостей, функціонування яких 

забезпечується створення розгалуженої системи міжрівневих та міжкомпонентних 

зв’язків. Через сполучення окремих елементів системи стає можливим виконання 

компенсаторної та оптимізуючої функцій, які забезпечують відносно стабільний 

рівень функціонування системи незважаючи на дію дестабілізуючих факторів. 

Оптимальність та компенсаторність функціонування внутрішньої структури 

забезпечує її високу адаптивність та результативність функціонування в інших 

системах [247]. 

 

Висновки до третього розділу: 

Компоненти рефлексивної компетентності можна розглядати як самостійні 

системи, що мають складний характер організації внаслідок поєднання утворень 

трьох рівнів (когнітивного, метакогнітивного та особистісного). 

1. Головну роль у складі інформаційного компонента відіграє система знань 

про рефлексію та форми рефлексивної активності, що поєднує три змістові 

домени інформації: загальні властивості рефлексії як базової здатності 

особистості, знання про засоби регулювання та розвитку різних форм рефлексії, 
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знання про підстави рефлексивної активності, переваги її застосування. У 

структурі метакогнітивної поінформованості суб’єкта найбільш значущу роль 

відіграє показник оцінки власної обізнаності стосовно рефлексії та рефлексивних 

здібностей. У складі моделі «Я-рефлексуючого» важливими складовими є 

механізми самооцінювання актуальних й потенційних можливостей, 

співвідношення  домагань із зовнішніми та внутрішніми стандартами, 

функціонування яких забезпечує високу критичність (відповідність реальних 

можливостей зовнішнім вимогам) та реалістичність (відповідність домагань 

потенційним можливостям) самооцінки осіб юнацького віку. Внутрішня 

структура даного компонента відповідає рівню системної інтеграції, що свідчить 

про високу сполученість елементів системи, завдяки чому можлива ефективна 

координація їхнього функціонування. 

2. У структурі інструментального компонента рефлексивної компетентності 

головну роль грають рефлексивні вміння метакогнітивного рівня, які 

забезпечують саморегуляцію рефлексивної активності за рахунок здійснення 

контролю за використанням ресурсів, забезпечення моніторингу поточної 

діяльності суб’єкта, регулювання рівня його емоційної залученості у процес 

вирішення проблеми. Низька диференціація окремих елементів системи 

рефлексивних умінь створює умови для задіяння широкого інструментарію 

особистості незалежно від типу рефлексивної задачі. 

3. Найбільшу вагу в оцінно-мотиваційному компоненті мають здібності до 

прогнозування власної активності. Внутрішня структура даного компонента 

рефлексивної компетентності є недостатньо сформованою, низький рівень 

інтеграції окремих складових не дозволяє системі ефективно компенсувати 

недорозвинені елементи, гнучко координувати функціонування окремих 

складових. Розрізненість елементів оцінно-мотиваційного компонента є 

індикатором низького рівня усвідомлення суб’єктом свого попереднього 

рефлексивного досвіду, його неготовності залучати сформовані вміння та знання 

до вирішення проблем в актуальних ситуацій, формувати мотиви саморозвитку та 

самокорегування рефлексивних властивостей та здібностей. 

4. Поведінковий компонент характеризується рівномірним розвитком усіх 
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трьох своїх складових. Отже, використання рефлексивних стратегій, актуалізація 

установки на точність дій та реалізація активної позиції щодо вирішення 

внутрішніх суперечностей забезпечує високий рівень організації рефлексивної 

активності в різних її формах: від окремих рефлексивних актів до цілісної 

внутрішньої діяльності. Неінтегрований характер компонентів поведінкового 

компонента (рівень системної диференціації) свідчить про незавершеність 

процесів формування даного компонента рефлексивної компетентності на даному 

етапі розвитку системи.  

5. Було встановлено, що особистісні утворення метакогнітивного рівня 

виконують інтегруючу функцію по відношенню до інших складових рефлексивної 

компетентності. Саме через сформованість метакогнітивної поінформованості 

суб’єкта стосовно своїх можливостей здійснювати різні форми рефлексивної 

активності (інформаційний компонент); метакогнітивних рефлексивних умінь, що 

регулюють рефлексивну активність (інструментальний); прогностичних 

здібностей, які формують готовність суб’єкта до майбутніх подій (оцінно-

мотиваційний) та установки на ретельний аналіз власної активності 

(поведінковий) у суб’єкта починає формуватися широка система зв’язків між 

різнорівневими якостями особистості, що входять до складу рефлексивної 

компетентності, підвищується загальний рівень організації компетентності як 

інтегративного утворення особистості.   

6. Перевірка загальної моделі рефлексивної компетентності на вибірці 

юнацького віку дозволила визначити специфіку структурної організації 

рефлексивної компетентності як інтегративного утворення. Були визначені 

дванадцять незалежних компонентів рефлексивної компетентності. Встановлено, 

що найбільш розширену структуру має інформаційний компонент системи, який 

поєднує систему знань суб’єкта про специфіку рефлексії та рефлексивної 

активності, метакогнітивну обізнаність з теми «Рефлексія», уявлення суб’єкта про 

власні рефлексивні здібності, уявлення про власний рефлексивний потенціал, 

модель «Я-рефлексуючого», що забезпечує узгодженість домагань із зовнішніми і 

внутрішніми вимогами. Елементи інструментального компонента взаємопов’язані 

зі складовими поведінкового компонента. До складу інструментального компонента 
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рефлексивної компетентності увійшли когнітивні рефлексивні уміння, система 

метакогнітивних умінь та рефлексивних стратегій розв’язування задач, система 

особистісних рефлексивних умінь та конструктивних стильових властивостей. 

Відносно ізольованими є елементи оцінно-мотиваційного компонента, котрий 

поєднує систему критеріїв оцінювання рефлексивної активності, здібності до 

прогнозування власної активності, життєві завдання на саморозвиток. Серед 

складових поведінкового компонента рефлексивної компетентності незалежно 

функціонує рефлективність як когнітивно-стильова властивість, яка відображає 

установку суб’єкта на ретельний аналіз інформації та перевірку припущень у 

процесі прийняття рішення. 
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РОЗДІЛ 4 

ДИНАМІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕФЛЕКСИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Досліджуючи особливості функціонування рефлексивної системи як 

інтегративного утворення, ми зосередили увагу на таких аспектах: 1) особливості 

функціональної організації рефлексивної компетентності як ієрархічної системи; 

2) основні принципи функціонування рефлексивної компетентності як цілісної 

системи; 3) своєрідність форм функціонування рефлексивної компетентності як 

системи, здатної до самоорганізації. У даному розділі рефлексивна 

компетентність розглядається як система, стале функціонування якої забезпечує 

конструктивне співвідношення стимулювальних, стабілізуючих та стримувальних 

факторів організації. 

 

4.1. Особливості функціональної організації рефлексивної 

компетентності як ієрархічної системи 

Організація як форма існування системи припускає існування декількох 

рівнів, які є внутрішніми для даної системи. Кожен рівень організації в системі 

відрізняється своїми специфічними закономірностями. Надбудова нових рівнів 

забезпечує поширення властивостей системи, а отже, і збільшення функцій, які 

вона виконує. Це відбувається завдяки включенню та диференціюванню 

елементів попередніх рівнів. Ієрархічний принцип побудови системи забезпечує 

економічність її функціонування та поміхостійкість. Однак для ефективного 

функціонування самої ієрархічної системи необхідні дві умови: 1) раціональне 

поєднання функцій центрації та децентрації; 2) функціональна взаємодія 

ієрархічної субординації та «горизонтальної» координації. 

Ступінь централізації системи повинен бути достатнім для досягнення 

глобальної мети, однак він не повинен стримувати процеси функціонування та 

розвитку окремих компонентів системи, які мають статус систем більш низького 

порядку ієрархії, «…параметри і ступінь децентралізації повинні забезпечувати 

максимально повне використання специфічних для кожної з підсистем 
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можливостей оптимізації функціонування та розвитку» [75, с. 136]. Центрація – 

тенденція до формування єдиного центра управління системи, децентрація – 

тенденція до відносної незалежності кожного компонента системи. В ієрархічній 

системі рівні більш високого порядку здійснюють організуючий та регулюючий 

вплив на нижчі рівні.  

Ієрархічна субординація підсистем повинна доповнюватися їхньою 

«горизонтальною» координацією, що забезпечує функціональну взаємодію як із 

реалізації постійних цілей системи, так і тимчасове поєднання різних гілок 

ієрархії для координації функціонування компонентів при виникненні 

принципово нових проблем. Горизонтальна координація різних елементів або 

компонентів припускає об'єднання однопорядкових властивостей, які не мають 

суттєвих відмінностей за критеріями складності і значущості. Принцип 

ієрархічної субординації потребує вертикальних структурних зв’язків, що 

об'єднують різнопрядкові властивості, які істотно розрізняються між собою за 

рівнем значимості та складності. Більш значимі властивості займають домінуюче 

положення по відношенню до менш значущих властивостей. На думку 

О. В. Лібіна, застосування принципу ієрархічності по відношенню до певної 

системи припускає розведення та співвіднесення між собою різних рівнів аналізу 

досліджуваного явища [247].  

З метою перевірки наявності трьох незалежних рівнів у структурі кожного 

компонента рефлексивної компетентності ми застосували процедуру факторного 

аналізу даних, яка дозволила нам визначити склад трьох незалежних факторів, 

зміст яких відповідає когнітивному, метакогнітивному та особистісному рівням 

функціонування.  

4.1.1. Рівнева організація інформаційного компонента рефлексивної 

компетентності 

Внутрішня структура інформаційного компонента рефлексивної 

компетентності поєднує три відносно незалежні фактори, які були визначені в 

результаті застосування процедури факторного аналізу [403]. Склад першого 

фактора, визначеного при аналізі внутрішньої структури інформаційного 

компонента, представлений у таблиці 4.1. Показники, що його сформували, 
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відображають різні аспекти сформованості системи знань суб’єкта про рефлексію.  

Таблиця 4.1 

Структура інформаційного компонента на когнітивному рівні функціонування 

рефлексивної компетентності 

№ Показники 
Факторне 

навантаження 

1 
Рівень активності суб’єкта у відтворенні знань про специфіку 

рефлексивної активності (А1) 
0,75 

2 Об’єм знань про специфіку рефлексивної активності (О1) 0,81 

3 Об’єм знань про засоби розвитку різних форм рефлексії (О2) 0,92 

4 
Об’єм знань про підстави рефлексивної активності, про переваги її 

застосування (О3) 
0,72 

5 Рівень сформованості знань про специфіку рефлексивної активності 0,73 

6 
Рівень сформованості знань про засоби регулювання та розвитку 

різних форм рефлексії 
0,92 

7 
Рівень сформованості знань про підстави рефлексивної активності, про 

переваги її застосування 
0,75 

8 Загальний рівень сформованості системи знань суб’єкта про рефлексію 0,97 

9 
Загальний рівень сформованості інформаційного компонента 

рефлексивної компетентності особистості 
0,57 

Склад даного фактора сформований виключно з показників, що 

відображають характер сформованості різних доменів системи знань суб’єкта про 

рефлексію та форми рефлексивної активності. Вирішальну роль, як було 

зазначено раніше, відіграє показник сформованості домену знань про засоби 

регулювання та розвитку різних форм рефлексивної активності (0,92). В 

юнацькому віці розвиток системи знань відбувається за рахунок поширення 

доменів, що містять умовні та процедурні знання, які забезпечують ефективне 

вирішення практичних завдань. Серед первинних показників найбільший внесок у 

загальний фактор здійснюють ті, що відображають об’єм набутої інформації та 

рівень активності суб’єкта в її відтворенні, особливо це стосується декларативних 

знань. Знання про загальні властивості рефлексії, її функції та операційні 

складові, представлені в експліцитній формі, найбільш готові до відтворення, 

оскільки усвідомлюються суб’єктом. Тому саме активність суб’єкта у відтворенні 

раніше здобутої інформації про загальні властивості рефлексії (функціональні, 

структурні, змістові) і визначає особливості функціонування інформаційного 

компонента на когнітивному рівні рефлексивної компетентності. 

Підсумовуючи, ми можемо визначити, що представленість засвоєної 
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інформації в трьох визначених доменів та широта їхнього об’єму – важливі 

фактори, що визначають характер функціонування інформаційного компонента. 

Іншим важливим чинником у юнацькому віці є готовність декларативних знань до 

відтворення, що можливо за умови високого рівня усвідомлення знань та 

високого ступеня структурованості даних доменів.   

Склад другого фактора представлений у таблиці 4.2. Він поєднує показники 

метакогнітивної поінформованості та певні параметри функціонування моделі «Я-

рефлексуючого». Ядро фактора складають показники, що відображають 

особливості сформованості метакогнітивної поінформованості як системи знань 

суб’єкта про власні якості та здібності (0,91), а також показники рівня 

сформованості трьох її основних складових: самооцінки властивостей, що 

забезпечують реалізацію рефлексивної активності (0,51), оцінки загальної 

обізнаності (0,45) та готовності суб’єкта підвищувати свою обізнаність із теми 

«Рефлексія» (0,76). З первинних показників до складу фактора увійшли показники 

рівня оцінки необхідності знань (0,71) та рівень готовності докладати зусилля для 

знаходження додаткової інформації з теми «Рефлексія» (0,65). 

Таблиця 4.2  

Структура інформаційного компонента на метакогнітивному рівні 

функціонування рефлексивної компетентності 

Рівень Показники 
Факторне 

навантаження 

Метакогні-

тивний 

рівень 

Рівень необхідності знань із теми «Рефлексія» 0,71 

Рівень готовності докладати зусиль для знаходження додаткової 

інформації з теми «Рефлексія» 
0,65 

Рівень самооцінки психологічних властивостей, що визначають 

характер рефлексивної активності 
0,51 

Рівень оцінки загальної обізнаності стосовно рефлексії та 

рефлексивних здібностей 
0,45 

Рівень оцінки готовності суб’єкта підвищувати обізнаність із 

теми «Рефлексія» 
0,76 

Загальний рівень сформованості метакогнітивної 

поінформованості суб’єкта стосовно рефлексивної активності 
0,91 

Особистіс-

ний рівень 

Рівень невідповідності домагань зовнішнім вимогам -0,33 

Рівень самооцінки своїх актуальних та потенційних можливостей 0,31 

Загальний рівень сформованості інформаційного компонента рефлексивної 

компетентності особистості 
0,64 

У структурі даного фактора показники сформованості метакогнітивної 
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поінформованості поєднані з певними аспектами сформованості моделі «Я-

рефлексуючого». Чим більше суб’єкт відчуває необхідність у нових знаннях та 

готовий докладати зусиль для знаходження інформації, чим вище він оцінює свої 

здібності та властивості, що забезпечують рефлексивну активність, тим вище він 

оцінює свої потенційні ресурси. Отже, обізнаність є одним із факторів, що 

підвищує впевненість суб’єкта в ефективній реалізації активності: високо 

оцінюючи свої актуальні можливості, суб’єкт надає і більш високу оцінку своїм 

потенційним можливостям, які можуть виявитися у складних ситуаціях за умов 

дефіциту актуальних ресурсів. Також висока обізнаність суб’єктів впливає на 

характер співвідношення рівня домагань із зовнішніми вимогами, що висуває 

соціум до навчання та професійної діяльності (-0,33). Чим вищий рівень 

метакогнітивної поінформованості, тим більше в суб’єкта узгоджені плани 

«бажаного Я» та «необхідного Я», тим менше виражений 

внутрішньоособистісний конфлікт між «бажаю» та «потрібно». Відповідність 

намірів вимогам іззовні сприяє формуванню єдиних орієнтирів, що спрямовують 

процес особистісного розвитку. 

Таким чином, регуляція активності на метакогнітивному рівні відбувається 

через усвідомлення своїх наявних знань, оцінку необхідної інформації, 

формування готовності до її пошуку. Знання про рефлексивну активність стають 

підставою для оцінки своєї здатності до її реалізації. Чим вище людина оцінює 

свої актуальні та потенційні рефлексивні можливості, тим легше вирішує вона 

внутрішні суперечності, що виникають між мотивами, що переживаються як «Я 

хочу», цінностями, що сприймаються як «еталони повинного» та реальними 

самооцінками, що виражаються у формі «можу» або «не можу» [102].  

У таблиці 4.3 наведений склад фактора, що відображає особливості 

функціонування інформаційного компонента на особистісному рівні рефлексивної 

компетентності. Ядро фактора складають показники сформованості моделі «Я-

рефлексуючого», однак певна частка належить і показникам сформованості 

метакогнітивної поінформованості суб’єкта.  

Підставою для формування адекватної моделі «Я-рефлексуючого» є високий 

рівень самооцінки своєї готовності до вирішення проблеми та впевненість у своїй 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


230 

здатності ефективно здійснювати вольове регулювання рефлексивної активності 

при позитивному, некритичному налаштуванні на внутрішню діяльність. 

Залежачи від рівня сформованості метакогнітивної поінформованості, система 

уявлень про себе як суб’єкта рефлексивної активності потребує зрілих уявлень 

про власні можливості та здібності, адекватний рівень їхньої оцінки, який 

відповідає не лише суб’єктивним, а й об’єктивним критеріям ефективності.   

Таблиця 4.3 

Структура інформаційного компонента на особистісному рівні функціонування 

рефлексивної компетентності 

Рівень Показники 
Факторне 

навантаження 

Метакогнітивний 

рівень 

Самооцінка ступеня незадоволеності собою, результатами 

своєї роботи 
-0,57 

Самооцінка готовності до вирішення проблеми 0,67 

Особистісний 

рівень 

Рівень домагань -0,84 

Рівень невідповідності реальних можливостей зовнішнім 

вимогам 
-0,87 

Рівень неадекватності домагань -0,84 

Рівень неспроможності відповідати вимогам ззовні -0,83 

Рівень оцінки відповідності домагань зовнішнім та 

внутрішнім стандартам 
0,83 

Рівень сформованості моделі «Я-рефлексуючого» 0,40 

Серед визначених нами ознак самооцінки своєї рефлексивної активності 

найбільшу роль відіграють оцінки за параметрами «готовності до вирішення 

проблеми» (0,67) та «незадоволеності собою, результатами своєї роботи» (-0,57), а 

також «регуляція власної активності» (0,36) та «песимістичне налаштування на 

пошук рішення»   (-0,38). Критичне ставлення до результатів своєї роботи хоча і 

стимулює рефлексивну активність, однак стає гальмувальним фактором, оскільки 

посилює інтенсивність переживання внутрішньоособистісних конфліктів, сприяє 

збільшенню жорсткості зовнішніх та внутрішніх стандартів. Невідповідність 

домагань реальним можливостям (-0,87), внутрішнім орієнтирам (-0,84) та 

уявленням про зовнішні вимоги (-0,83) переживається суб’єктом як 

неспроможність долати внутрішню суперечливість, що знижує переживання 

самоефективності та впевненості у власних силах. 

Хоча ми припускали позитивний вплив високого рівня домагань на 

формування моделі «Я-рефлексуючого», однак результати факторного аналізу 
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свідчать, що рівень домагань повинен бути помірно високим (-0,84). У даному 

випадку низький рівень домагань стосовно рефлексивної активності виконує 

функцію протидії тенденціям суб’єкта до критичного оцінювання своїх 

здібностей та результатів внутрішньої діяльності. Доки в суб’єкта не сформується 

стійка модель «Я-рефлексуючого», високі домагання будуть більш заважати 

ефективному застосуванню рефлексивної активності та розвитку різних 

рефлексивних здібностей, ніж сприяти формуванню адекватних орієнтирів 

самокорегування та саморозвитку. Високі домагання, що слабко відповідають 

реальним здібностям, − фактор посилення деструктивної природи рефлексії, що 

гальмує розумову активність, формуючи певні румінації та персеверації.   

Таким чином, інформаційний компонент на особистісному рівні 

функціонування рефлексивної компетентності представляє собою інтегративну 

систему уявлень суб’єкта про свої актуальні та потенційні можливості реалізації 

рефлексивної активності, серед яких основне місце займає оцінка своїх 

регуляторних умінь та готовності до подолання проблемних ситуацій, що 

виникають у процесі виконання діяльності. Зниження рівня самокритичності за 

рахунок виокремлення цілей, більш наближених до реального рівня розвитку 

вмінь та здібностей, та підтримання оптимістичного налаштування до пошуку 

рішень у проблемній ситуації сприяє узгодженню різних планів моделі «Я-

рефлексуючого». Співвідношення образів «реального Я», «ідеального Я», 

«належного Я» та «можливого Я» дозволяє визначити орієнтири для 

функціонування та розвитку рефлексивної активності. Відсутність протиріч у 

системі даних орієнтирів – важливий фактор гармонійного процесу розвитку, 

який йде через зняття об’єктивних і суб’єктивних суперечностей та формування 

новоутворень, запобігаючи розвитку кризових станів, у яких відбувається 

кардинальна перебудова самосвідомості: руйнування сталих уявлень про себе та 

світ, знецінення життєвих здобутків, втрата впевненості в майбутньому та 

переживання марності світоглядних цінностей.   

Висока дискретність утворень кожного рівня доводить їхню відносну 

замкненість, що є необхідною умовою існування та ефективного функціонування 

багаторівневих психічних утворень відповідно до інтегративного підходу 
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В. С. Мерліна [272]. Однак функціонування ієрархічної системи неможливо без 

наявності розгалуженої системи міжрівневих зв’язків, які забезпечують центрацію 

елементів, підпорядкування утворень більш низького рівня організації тим, хто 

займає більш домінуючий статус у системі. На думку О. П. Саннікової [440], 

подібне об’єднання стає можливим через наявність зон перетину між сусідніми 

рівнями, що забезпечує «проростання», безперервність та цілісність розвитку 

окремих психічних властивостей особистості. Так, розвиток здатності проводити 

адекватне оцінювання своїх актуальних і потенційних властивостей та 

співвідносити рівень власних домагань із зовнішніми вимогами забезпечує 

формування узагальненої моделі «Я-рефлексуючого» на підставі сформованої 

системи метакогнітивної поінформованості особистості.   

Для відображення співвідношення сили вираженості тенденцій ієрархічної 

субординації та горизонтальної координації ми ввели показники сили внутрішніх 

та зовнішніх зв’язків кожного елемента системи. Розрахунок даних показників 

здійснювався за допомогою процедури визначення індексу загальної організації 

структури, введеного А. В. Карповим [179]. Показник абсолютної сили 

внутрішніх зв’язків певного елемента враховує силу значущих кореляційних 

зв’язків між показниками однієї складової компонента. Чим вищий рівень 

значущості коефіцієнта кореляції, тим вищий бал додається до загальної суми 

(3 бали – коефіцієнт кореляції, значущий при α≥0,999; 2 бали – при α≥0,99; 1 бал – 

при α≥0,95). Показник відносної сили відображає відношення показника 

абсолютної сили внутрішніх зв’язків до кількості усіх можливих зв’язків. 

Сумарний показник сили зв’язків поєднує значення двох показників відносної 

сили, відображуючи тим самим інтегративний потенціал складової, як поєднання 

тенденцій до ієрархічної субординації та внутрішньосистемної координації.   

У таблиці 4.4. наведені показники сили внутрішніх та зовнішніх зв’язків між 

показниками сформованості рівневих утворень інформаційного компонента 

рефлексивної компетентності.  

Отримані дані свідчать, що утворення, яке функціонує на когнітивному рівні 

інформаційного компонента, має високу координацію своїх складових та відносно 

високий рівень інтеграції з іншими складовими даного компонента рефлексивної 
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компетентності. Утворення метакогнітивного рівня внаслідок незавершеності 

процесів формування має недостатньо високу координацію своїх складових, 

однак утворює розгалужену систему зв’язків з іншими елементами 

інформаційного компонента. Утворення найбільш високого рівня організації 

внаслідок незавершеності процесів свого формування має високе значення за 

показником внутрішньої зв’язності окремих своїх елементів, однак занадто низьке 

значення, що відображає рівень інтеграції його в загальну систему.  

Таблиця 4.4 

Сила внутрішніх та зовнішніх зв’язків складових інформаційного компонента 

Рівень організації 

Сумарний 

показник 

сили 

зв’язків 

Внутрішні зв’язки Зовнішні зв’язки 

Показник 

абсолютної 

сили 

Показник 

відносної 

сили 

Показник 

абсолютної 

сили 

Показник 

відносної 

сили 

когнітивний (система знань) 3,75 18 3,0 21 0,75 

метакогнітивний (метакогн. 

поінформованість) 
2,68 12 2,0 19 0,68 

особистісний (модель «Я-

рефлексуючого») 
3,24 9 3,0 5 0,24 

В юнацькому віці характер організації інформаційного компонента 

рефлексивної системи відповідає ієрархічному принципу, однак процеси його 

формування є ще незавершеними, оскільки утворення особистісного рівня не 

набули ще того рівня сформованості, який дозволив би їм здійснювати 

організовуючий вплив на особливості функціонування утворень більш низького 

рівня. Спостерігається дисбаланс між процесами децентрації та центрації при 

перевазі тенденцій до дискретного функціонування окремих складових. Вплив 

вищого рівня організації інформаційного компонента на нижчий та навпаки 

здійснюється опосередковано, через дію механізмів проміжного, 

метакогнітивного, рівня функціонування рефлексивної компетентності. Можна 

говорити про регулятивну функцію утворень метакогнітивного рівня по 

відношенню до особливостей функціонування когнітивної та особистісної 

складової інформаційного компонента рефлексивної компетентності.   

4.1.2. Рівнева організація інструментального компонента рефлексивної 

компетентності 

Наявність трьох рівнів організації інструментального компонента 
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рефлексивної компетентності підтверджується трьома незалежними факторами, 

які були визначені в результаті застосування процедури факторного аналізу [402].  

У складі першого фактора (див. табл. 4.5) за кількістю переважають 

показники рівня розвитку рефлексивних умінь когнітивного рівня. Найбільше 

факторне навантаження має загальний показник рівня сформованості 

рефлексивних умінь на когнітивному рівні (0,87).  

Таблиця 4.5 

Структура інструментального компонента на когнітивному рівні функціонування 

рефлексивної компетентності 

Рівень 

рефлексив-

них умінь 

Рефлексивні вміння 
Факторне 

навантаження 

Когнітивний 

рівень 

Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь когнітивного 

рівня 
0,87 

Уміння усвідомлювати власні емоційні переживання, 

контролювати їхній перебіг, підтримувати відчуття впевненості 
0,47 

Уміння утримувати себе в площині рефлексивних 

розмірковувань, аналізувати підстави власних дій, причини 

невдач 

0,47 

Уміння упорядковувати процес пошуку рішення, здійснювати 

перевірку своїх припущень 
0,69 

Уміння проводити оцінювання результатів за різними критеріями, 

формулювати оцінні судження 
0,73 

Уміння усвідомлювати різноманітні аспекти перебігу процесу 

пошуку розв’язку: когнітивні, емоційні, поведінкові 
0,71 

Метакогні-

тивний 

рівень 

Уміння проводити моніторинг поточних форм розумової 

активності, регулювати значущість проблеми з урахуванням 

актуального стану 

0,47 

Також до його складу увійшов один показник, який відображає рівень 

сформованості вміння проводити моніторинг поточної розумової активності, який 

входить до складу вмінь метакогнітивного рівня (0,47). За вміннями проводити 

моніторинг власної активності стоять когнітивні навички суб’єкта щодо розподілу 

уваги, її концентрації, довільного переключення з одного об’єкта на інший, а 

також навички контролю рівня мотивації розв’язувати задачу, долати складнощі. 

Важливе місце у структурі даного фактора відіграють уміння, які забезпечують 

функціонування основного механізму рефлексії на когнітивному рівні – перехід в 

іншу площину аналізу (0,67). Розвиток даного вміння дозволяє не лише 

переводити фокус мисленнєвої активності суб’єкта в рефлексивну площину, але й 
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утримувати свої розмірковування в цій площині до знаходження певного засобу, 

або до прийняття рішення про припинення активності.   

У таблиці 4.6 наведений склад другого фактора, який відображає 

метакогнітивний рівень функціонування інструментального компонента 

рефлексивної компетентності. Ядро даного фактора склали 5 рефлексивних умінь 

метакогнітивного рівня, їх доповнили вміння усвідомлювати та пояснювати хід 

власних розмірковувань (0,44) (когнітивний рівень) та два вміння особистісного 

рівня організації: реструктурувати модель проблемно-конфліктної ситуації (0,63) 

та здійснювати самоаналіз отриманих результатів та власних дій (0,29). 

Найбільше факторне навантаження у структурі даного фактора має загальний 

показник розвитку рефлексивних умінь метакогнітивного рівня (0,77).  

Таблиця 4.6  

Структура інструментального компонента на метакогнітивному рівні 

функціонування рефлексивної компетентності 

Рівень 

рефлексивних 

умінь 

Рефлексивні вміння 
Факторне 

навантаження 

Метакогні-

тивний рівень 

Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

метакогнітивного рівня 
0,77 

Уміння організовувати процес вирішення проблеми, 

спрямовувати зусилля на досягнення поставленої мети 
0,68 

Уміння прогнозувати можливі помилки і труднощі, аналізувати 

власні можливості 
0,59 

Уміння проводити планування, оцінку і перевірку своїх дій 0,61 

Уміння створювати ймовірнісні моделі вирішення проблеми, 

проводити самоаналіз своїх дій, особливостей своєї поведінки 
0,68 

Уміння критично оцінювати свої інтелектуальні здібності, 

можливості та обмеження 
0,49 

Когнітивний 

рівень 

Уміння усвідомлювати та пояснювати собі та іншим хід 

міркувань, причини вибору певної стратегії розв’язання задачі 
0,44 

Особистісний 

рівень 

Уміння реструктурувати модель проблемно-конфліктної 

ситуації, формувати програми поведінки і саморозвитку 
0,63 

Уміння визначати новий сенс свого становища у проблемно-

конфліктній ситуації, співвідносити актуальні цілі діяльності з 

загальним сенсом життя 

0,29 

Ми ж вважаємо, що одним із універсальних рефлексивних механізмів цього 

рівня функціонування є прогнозування варіантів розвитку подій, що потребує 

інтегративного функціонування усіх трьох часових форм рефлексії: відображення 

поточної діяльності (ситуативна рефлексія), порівняння з інформацією, що 
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зберігається в пам’яті та відображає аспекти минулого досвіду (ретроспективна 

рефлексія), та формування на підставі цього порівняння очікувань на майбутнє 

(перспективна рефлексія). Таке ймовірнісне прогнозування забезпечується 

певним образом організованою пам’яттю, яка не лише утримує інформацію 

відносно минулого досвіду особистості, але й робить її доступною при 

формуванні планів та очікувань на майбутнє [532].  

Отже, однією з функцій, яку виконує рефлексивний механізм на 

метакогнітивному рівні функціонування рефлексивної компетентності є 

формування прогнозів щодо майбутнього розвитку подій, що формує умови для 

адекватної ідентифікації та вирішення проблеми за рахунок реорганізації структур 

досвіду. Беручи участь у формуванні, реалізації та управлінні різними формами 

довільної рефлексивної активності суб’єкта, компетентність забезпечує сталість 

та стійкість психічної активності, необхідної для виконання рефлексивних дій, 

розраховує психологічні ресурси та відслідковує їхні раціональні витрати. 

Б. І. Хасан вказував, що усвідомлення наявності проблеми призводить до 

включення рефлексивного рівня розмірковувань. Ми позначили це як дію 

механізму переходу в метаплан спостереження за власною активністю, який 

дозволяє суб’єкту розглядати та аналізувати процес вирішення проблеми з 

площини «Я-іншого» або «Я-рефлексуючого». Таким чином, «Я-рефлексуючого», 

знаходячись в актуальному стані, обертаючись до «Я-діючого», яке знаходиться у 

просторі минулого, формує очікування по відношенню до майбутнього («Я-

очікуючий»).  

Структура третього фактора, змістове ядро якого сформували рефлексивні 

вміння особистісного рівня функціонування рефлексивної компетентності, 

відображена в таблиці 4.7. До складу даного фактора увійшли 5 показників 

сформованості вмінь особистісного рівня, а також один показник розвитку вміння 

метакогнітивного рівня. Уміння регулювати власні емоції, формувати внутрішнє 

налаштування на роботу (0,62) у структурі фактора, відображаючого особистісний 

рівень організації інструментального компонента рефлексивної активності, 

більше висвітлює мотиваційний аспект організації внутрішньої активності 

суб’єкта, ніж регулятивний. Суб’єкти для ефективного виконання рефлексивної 
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діяльності, як найбільш складної форми рефлексивної активності, повинні вміти 

контролювати рівень своєї внутрішньої мотивації, посилювати інтенцію в умовах 

виникнення складнощів, знижувати цінність інших інтенцій з метою уникнення 

конкуренції між різними намірами, заохочувати себе на розв’язування внутрішніх 

суперечностей, мобілізувати внутрішні ресурси, необхідні для забезпечення 

внутрішньої роботи та ін. 

Таблиця 4.7  

Структура інструментального компонента на особистісному рівні функціонування 

рефлексивної компетентності 

Рівень 

рефлексив-

них умінь 

Рефлексивні вміння 
Факторне 

навантаження 

Особистісний 

рівень 

Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь особистісного 

рівня 
0,47 

Уміння організовувати процес осмислення моделі проблемно-

конфліктної ситуації 
0,67 

Уміння визначати мету діяльності, встановлювати причинно-

наслідкові зв'язки між отриманими результатами і характером 

організації проблемно-конфліктної ситуації 

0,34 

Уміння організовувати внутрішній діалог, використовувати 

власний досвід 
0,44 

Уміння гнучко змінювати позицію, вибирати нові способи 

вирішення проблеми 
0,69 

Уміння проводити ретельний самоаналіз отриманих результатів, 

власних дій і здібностей, переосмислювати альтернативні 

способи подолання проблемно-конфліктної ситуації 

-0,48 

Метакогні-

тивний 

Уміння регулювати власні емоційні стани, формувати 

налаштування на роботу 
0,62 

Також до складу фактора увійшло вміння організовувати внутрішній діалог з 

умовним співрозмовником (0,44), яке ми розглядаємо як базове вміння, що 

забезпечує реалізацію механізму рефлексивної активності на даному рівні 

функціонування рефлексивної компетентності. Здатність суб’єкта визначати різні 

позиції щодо проблемно-конфліктної ситуації надає йому можливість гнучко 

змінювати ці позиції, формуючи умови для виникнення внутрішнього діалогу. 

Внутрішній діалог у сучасній психології розглядається не лише як природна 

властивість мисленнєвих процесів, але й як механізм творчої діяльності, котрий 

включає зіставлення багатьох смислових позицій, завдяки чому у внутрішньому 

плані «"вичленовуються нові ознаки й частини", створюється внутрішня 
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готовність до актуалізації аспектів проблемності» [118, с. 16]. Саме порівняння 

смислових позицій дає змогу породжувати несподівані творчі смисли, які 

оформлюються суб’єктом у зовнішньо виражену творчу ідею, або в інші 

практичні дії [119].  

Про високий ступінь відповідності характеру організації інструментального 

компонента рефлексивної компетентності ієрархії свідчить збалансованість 

механізмів центрації та децентрації системи. Кожна складова інструментального 

компонента працює як відносно самостійне утворення, однак існують і суміжні 

зони між рівнями, які свідчать про взаємоз’вязність міжрівневих складових. 

Аналіз цих зон перетину дозволяє визначити напрям розвитку системи. Так, 

формування рефлексивних умінь метакогнітивного рівня забезпечувалося 

розвитком металінгвістичних здібностей та вмінь проводити моніторинг поточної 

активності. М. Л. Смульсон пов’язала рефлексію з дією такого метакогнітивного 

механізму як «мова мислення», який забезпечує аналіз металінгвістичних і 

метакогнітивних концептів та взаємозв'язку між ними. Рефлексивна регуляція 

власної поведінки неможлива без формування вміння оперувати комплексом 

концептів, що дозволяє упорядковувати власні думки [468]. Також даний рівень 

регулювання особистості потребує вмінь здійснювати довільний контроль 

розумової активності через управління увагою.   

Надбудова особистісного рівня інструментального компонента стає 

можливою за рахунок розвитку вмінь суб’єкта регулювати власні емоційні 

переживання, використовувати емоції для формування певного налаштування на 

діяльність, яке оптимізує активність суб’єкта та мобілізує його потенційні 

ресурси, а також завдяки засвоєнню суб’єктом змістотвірних технік, які 

дозволяють йому свідомо змінювати та трансформувати смислові структури для 

знаходження нового змісту. Зміна смислових установок дозволяє суб’єкту змінити 

свою позицію під час розгляду проблемно-конфліктної ситуації, що, у свою чергу, 

призводить до реконструкції моделі ситуації. Зміна погляду на проблему 

розширяє інструментальний потенціал суб’єкта, відкриваючи його доступ до тих 

засобів реагування, які при попередньому погляді були не пов’язані з даним 

питанням. Це блокує розвиток стану інструментального дефіциту, коли людина 
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відчуває розгубленість внаслідок нерозуміння своїх подальших дій.  

У таблиці 4.8. наведені показники сили внутрішніх та зовнішніх зв’язків між 

показниками сформованості рівневих утворень інструментального компонента 

рефлексивної компетентності.  

 Таблиця 4.8 

Сила внутрішніх та зовнішніх зв’язків складових інструментального компонента 

Рівень організації 

Сумарний 

показник 

сили 

зв’язків 

Внутрішні зв’язки Зовнішні зв’язки 

Показник 

абсолютної 

сили 

Показник 

відносної 

сили 

Показник 

абсолютної 

сили 

Показник 

відносної 

сили 

Когнітивні рефлексивні 

вміння 
3,8 48 2,28 170 1,52 

Метакогнітивні 

рефлексивні вміння 
4,18 73 2,61 224 1,57 

Особистісні рефлексивні 

вміння 
3,20 56 2,0 154 1,2 

Рефлексивні вміння, які забезпечують продуктивність рефлексивної 

активності на метакогнітивному рівні, формують систему, що має високу 

координацію своїх складових та відносно високий рівень інтеграції з іншими 

складовими даного компонента, що відповідає стану рівноваги між дією 

механізмів ієрархічної субординації та внутрішньосистемної координації. Подібна 

рівновага спостерігається і на інших рівнях функціонування системи 

рефлексивних вмінь. Утворення когнітивного рівня характеризується менш 

вираженими внутрішньосистемними та міжрівневими зв’язками, а утворення 

особистісного рівня організації внаслідок незавершеності процесів його 

формування має найбільш низькі значення за показником внутрішньої зв’язності 

окремих елементів та занадто низьке значення, що відображає рівень інтеграції 

його в загальну систему. Отже, збалансоване зростання міри ієрархічної 

субординації та внутрішньої координації характерне для всіх рівневих утворень 

інструментального компонента рефлексивної компетентності. Дана міра залежить 

від ступеня сформованості самого утворення та від рівня його значущості в 

організації різних форм рефлексивної активності, що задіяні у процесі подолання 

проблемних ситуацій. 

Таким чином, у юнацькому віці характер організації інструментального 

компонента рефлексивної системи відповідає ієрархічному принципу, при 
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домінуванні утворень метакогнітивного рівня, оскільки утворення особистісного 

рівня не набули ще того ступеня сформованості, який дозволив би їм здійснювати 

організовуючий вплив на нижчі рівні. Спостерігається баланс між процесами 

децентрації та центрації у функціонуванні даного компонента, а також між 

тенденціями міжрівневої субординації та внутрішньосистемної координації, що 

підтверджує ієрархічний характер організації інструментального компонента. 

Провідну функцію в такій організації виконують рефлексивні вміння 

метакогнітивного рівня, які мають найбільш поширену систему внутрішніх 

зв’язків із елементами когнітивного та особистісного рівнів. Саме розвиток даної 

групи вмінь у більшій мірі сприятиме підвищенню загального рівня організації 

інструментального компонента рефлексивної компетентності. Утворення даного 

рівня опосередковує вплив когнітивних та особистісних рефлексивних умінь один 

на одного.  

4.1.3. Організація оцінно-мотиваційного компонента рефлексивної 

компетентності 

Наявність трьох відносно незалежних складових у структурі оцінно-

мотиваційного компонента рефлексивної компетентності підтверджується трьома 

незалежними факторами, які були визначені за результатами факторного аналізу 

[397]. Склад першого фактора представлений у таблиці 4.9.  

Таблиця 4.9  

Структура оцінно-мотиваційного компонента на когнітивному рівні 

функціонування рефлексивної компетентності 

№ Показники 
Факторне 

навантаження 

1 Кількість незалежних значущих факторів -0,70 

2 Відсоток сумарної дисперсії, яку пояснює головний фактор 0,90 

3 Кількість змінних, що увійшли до складу першого фактора 0,89 

4 Коефіцієнт Банністера головного фактора 0,93 

5 
Рівень інтеграції системи критеріїв оцінювання рефлексивної 

активності 
0,94 

6 Рівень когнітивної складності системи критеріїв оцінювання 0,92 

7 
Загальний рівень сформованості оцінно-мотиваційного компонента 

рефлексивної компетентності особистості 
0,53 

Показники, що його сформували, відображають різні аспекти когнітивної 

складності як головної інтегративної властивості системи критеріїв оцінювання 
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власної рефлексивної активності. Дана властивість характеризує структурні 

особливості тих узагальнюючих критеріїв, які можуть бути використані для 

оцінювання різних форм активності та їхніх результатів.  

До складу даного фактора увійшов лише показник рівня інтеграції системи 

критеріїв оцінювання (0,94), у ньому відсутній показник рівня диференціації. 

Отже, ми можемо припустити, що загальний рівень сформованості усієї системи 

оцінювання в більшій мірі залежить від рівня інтеграції окремих компонентів 

структури. Окрім того, з трьох первинних показників, що відображають рівень 

диференціації когнітивної структури, до складу фактора увійшов лише один 

показник (кількість незалежних значущих факторів), інші показали низькі 

значення за факторним навантаженням. Ми припускаємо, що подібна перевага 

тенденції до інтегрування є тимчасовим станом системи, розвиток якої в 

подальшому приведе до збільшення ролі диференціювальних процесів, оскільки 

процес оцінювання пов’язаний із використанням мовленнєвих засобів, які 

дозволяють здійснити «розчленування чуттєвого досвіду і отримати більш дрібні 

інваріанти з сенсорно-перцептивних потоків» [568, с. 331], а отже, припускають 

збільшення рівня артикульованості та диференційованості у процесі розвитку. 

О. М. Под’яков показав, що системи можуть рухатися у своєму розвитку по 

принципово різним нелінійним траєкторіям у просторі «інтегрованість – 

диференційованість − зрілість» [346]. Домінуюча роль процесів інтеграції 

властива системам, які розвиваються шляхом надбудовування більш високих, 

узагальнюючих рівнів, які підпорядковують собі рівні нижчого порядку за 

рахунок їхньої координації та перебудови принципів функціонування. При цьому 

утворення нових рівнів можуть вступати в конфліктні взаємодії з утвореннями 

попередніх рівнів. У результаті цієї взаємодії формується нова цілісність, що 

характеризується новим рівнем інтегрованості та диференційованості. 

У таблиці 4.10 відображений склад другого фактора, що відображає 

особливості організації оцінно-мотиваційного компонента рефлексивної 

компетентності на метакогнітивному рівні функціонування. Усі показники, що 

утворили даний фактор, відображають характер сформованості системи 

здібностей до прогнозування власної активності. 
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Таблиця 4.10 

Структура оцінно-мотиваційного компонента на метакогнітивному рівні 

функціонування рефлексивної компетентності 

№ Показники 
Факторне 

навантаження 

1 Рівень суб’єктивної активності у визначенні причин 0,66 

2 Рівень суб’єктивної активності у визначенні наслідків 0,78 

3 Рівень широти прогностичної активності при визначенні наслідків 0,67 

4 Частота наближених у часі наслідків проблемно-конфліктної ситуації 0,54 

5 Частота негативних прогнозів 0,62 

6 Рівень диференційованості плану 0,66 

7 Рівень широти пошуку при висуванні гіпотез 0,54 

8 
Рівень сформованості здібності до розуміння наслідків подій 

життєдіяльності 
0,62 

9 Рівень сформованості здібності до планування власної активності 0,69 

10 
Рівень сформованості здібності до визначення перспектив розвитку в 

майбутньому 
0,71 

11 
Загальний рівень сформованості здібностей до прогнозування власної 

активності 
0,94 

12 
Загальний рівень сформованості оцінно-мотиваційного компонента 

рефлексивної компетентності особистості 
0,63 

Згідно з нашими даними, здібності до прогнозування власної активності 

утворюють систему, сформованість якої визначає розумову активність 

особистості у визначенні причин та наслідків подій власної життєдіяльності, у 

розгляді різних категорій наслідків та врахуванні декількох варіантів розвитку 

подій при виокремленні перспектив на майбутнє, у детальній розробці планів 

власної активності, визначені негативних прогнозів результатів майбутніх подій, 

наближених у часі до проблемно-конфліктної ситуації. Серед чотирьох здібностей 

до прогнозування, які ми досліджували, показники сформованості трьох із них 

увійшли до складу фактора. Отже, метакогнітивний рівень розвитку оцінно-

мотиваційного компонента рефлексивної компетентності в більшій мірі залежить 

від здібності суб’єкта визначати перспективи розвитку свого життя (0,71), дещо в 

меншій мірі від рівня сформованості здібності планувати свою активність (0,69) 

та від рівня розвитку здібностей до визначення наслідків власних дій, певних 

подій життєдіяльності (0,62). Здібність визначати причини подій не увійшла до 

складу фактора, оскільки періодом її активного зростання є підлітковий період, 

коли в підлітків поширюються можливості за рахунок розвитку когнітивної 

рефлексії здійснювати співвідношення минулих подій з актуальними.  
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Важливим аспектом системи прогностичних здібностей є показник широти 

прогностичної активності при визначенні наслідків (0,67) та при висуванні 

припущень щодо можливих варіантів розвитку власного життя (0,54). У 

юнацькому віці за рахунок підвищення гнучкості розумових процесів у суб’єкта 

формується здатність змінювати план розгляду подій, переходити з плану 

актуальності в план минулого та майбутнього, і навіть у метаплан аналізу подій, 

який припускає регулювання власних процесів інтелектуальної активності 

завдяки усвідомленню загальних принципів взаємодії суб’єкта з об’єктом [305], 

інтеракції між суб’єктами [92], [374]. Така зміна плану розгляду подій дозволяє 

формувати новий погляд на проблемно-конфліктну ситуацію, на своє місце в ній. 

Визначення різних аспектів дійсності дозволяє спрогнозувати і різні наслідки 

ситуації, побачити різні варіанти розвитку подій у майбутньому. 

Л. О. Регуш указує, що в юнацькому віці розвивається здатність суб’єктів 

створювати більш віддалені прогнози на майбутнє, що говорить про формування 

в них часової перспективи. Збільшується часовий масштаб можливих наслідків 

ситуації, узагальнених перспектив на майбутнє. Однак, стосовно подій власного 

життя ми спостерігаємо іншу закономірність: досліджувані визначають більшу 

кількість віддалених у часі наслідків, ніж наближених. Ми пояснюємо це дією 

захисних механізмів: відтермінування в часі негативних наслідків, які потребують 

втручання та долання. Однак, саме здібність виокремлювати наслідки, наближені 

до проблемно-конфліктної ситуації (0,54), визначає рівень сформованості оцінно-

мотиваційного компонента рефлексивної компетентності на метакогнітивному 

рівні, оскільки вона пов’язана з прийняттям відповідальності та формуванням 

готовності до вирішення проблеми заради запобігання появи негативних 

наслідків.  

Особам юнацького віку властиво бачити більше негативних наслідків, ніж 

позитивних при аналізі проблемно-конфліктної ситуації (0,62). Здібність до 

виокремлення негативних наслідків входить до структури фактора, визначаючи 

тим самим характер сформованості системи прогностичних здібностей та всього 

оцінно-мотиваційного компонента. Серед характеристик здібності до планування 

різних форм власної активності важливу роль відіграє лише показник 
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диференційованості планів (0,66). Отже, важливе місце в системі займає здібність 

до формування детальних планів, що враховують різні аспекти активності [457]. 

Зміст третього фактора включає показники, що відображають особливості 

функціонування оцінно-мотиваційного компонента рефлексивної компетентності 

на особистісному рівні (див. табл. 4.11). 

Таблиця 4.11  

Структура оцінно-мотиваційного компонента на особистісному рівні 

функціонування рефлексивної компетентності 

№ Показники 
Факторне 

навантаження 

1 Завдання на розвиток здібностей до самопізнання в теперішньому 0,63 

2 Завдання на розвиток здібностей до саморегулювання в теперішньому 0,62 

3 Завдання на розвиток здібностей до самовизначення в теперішньому 0,63 

4 Завдання на розвиток здібностей до саморегулювання в майбутньому -0,61 

5 Завдання на розвиток здібностей до самовизначення в майбутньому -0,68 

6 Завдання на розвиток здібностей до самоздійснення в майбутньому -0,61 

7 Рівень актуальності життєвих завдань у теперішньому 0,76 

8 Рівень актуальності життєвих завдань у майбутньому -0,78 

9 Рівень насиченості теперішнього життєвими завданнями 0,83 

10 
Загальний рівень сформованості оцінно-мотиваційного компонента 

рефлексивної компетентності особистості 
0,43 

Найбільш значущим показником у структурі даного фактора є показник 

насиченості теперішнього життєвими задачами, що відображає характер 

сформованості всієї системи життєвих завдань на саморозвиток, який враховує 

два аспекти: рівень актуальності завдань у різні часові періоди (теперішнє та 

майбутнє) та відносну перевагу рівня актуальності завдань у теперішньому над 

рівнем актуальності їх у майбутньому (схильність протидіяти тенденції до 

відтермінування процесу вирішення даних завдань на певний час). 

Слід визначити, що виражена тенденція протидіяти бажанню відкласти ці 

завдання на більш пізній період має велике значення факторного навантаження за 

модулем (-0,78), а отже, суттєво впливає на особливості функціонування оцінно-

мотиваційного компонента на особистісному рівні рефлексивної компетентності. 

Поєднання високої актуальності життєвих завдань на саморозвиток у 

теперішньому з установкою протидіяти бажанням відтермінувати рішення цих 

завдань на майбутнє формує в суб’єкта готовність вирішувати життєві завдання 

на саморозвиток в актуальний період життя.  
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Серед окремих завдань до складу фактора увійшли завдання на самопізнання 

(0,63), самовизначення (0,62) та самоздійснення (0,63) в актуальному проміжку 

часу та завдання на саморегулювання (-0,61), самовизначення (-0,68) та 

самоздійснення (-0,61) в найближчому майбутньому. Найбільший за абсолютним 

значенням вплив на показник сформованості всього оцінно-мотиваційного 

компонента має показник актуальності завдань на самовизначення в 

майбутньому. Отже, чим більше завдань на самовизначення відкладено суб’єктом 

на 2-3 роки, тим менш сформованим є його оцінно-мотиваційний компонент 

рефлексивної компетентності. Найбільш високі значення за рівнем сформованості 

третього компонента рефлексивної компетентності мають ті суб’єкти, що не 

відкладають на майбутнє вирішення завдань на визначення власної позиції, на 

пошук сенсу свого життя, на виокремлення важливих для себе цінностей та 

принципів, які виявляють готовність здійснювати усвідомлений вибір як важливу 

подію свого життя, що не тільки відсікає інші можливі альтернативи, але й 

змушує суб’єкта приймати особистісну відповідальність за результати цих подій. 

Узагальнюючи результати, отримані у факторному аналізі, ми можемо 

стверджувати, що структура оцінно-мотиваційного компонента характеризується 

низькою інтегрованістю, оскільки відсутніми є міжрівневі значущі кореляційні 

зв’язки, отже, відсутність суміжних зон, які забезпечують безперервність та 

цілісність розвитку різнорівневих утворень, виявляє дисбаланс між механізмами 

центрації та децентрації. Перевага тенденцій до відособленого функціонування 

окремих складових доказує дискретність оцінно-мотиваційного компонента 

рефлексивної компетентності.   

У таблиці 4.12 наведені показники сили внутрішніх та зовнішніх зв’язків між 

показниками сформованості утворень оцінно-мотиваційного компонента 

рефлексивної компетентності. Результати свідчать про виражений дисбаланс між 

тенденціями до внутрішньої координації окремих елементів кожного рівня 

функціонування та до встановлення відносин підпорядкування між утвореннями 

різного рівня організації. Низька зв’язність утворень, що забезпечують 

функціонування оцінно-мотиваційного компонента, не дає можливості говорити 

про ієрархічний характер його організації. Отже, ми можемо припустити, що 
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даний компонент рефлексивної компетентності потребує конструювання 

спеціальних умов, сприятливих для функціонування, які будуть активізувати 

процеси формування та вдосконалення механізмів міжрівневої взаємодії 

складових.  

Таблиця 4.12  

Сила внутрішніх та зовнішніх зв’язків складових оцінно-мотиваційного 

компонента 

Рівень організації 

Сумарний 

показник 

сили 

зв’язків 

Внутрішні зв’язки Зовнішні зв’язки 

Показник 

абсолютної 

сили 

Показник 

відносної 

сили 

Показник 

абсолютної 

сили 

Показник 

відносної 

сили 

когнітивний (система 

критеріїв оцінювання) 
3,08 9 3,0 2 0,08 

метакогнітивний 

(прогностичні здібності) 
3,07 30 3,0 2 0,07 

особистісний (життєві 

завдання на саморозвиток) 
3,0 9 3,0 0 0 

Отже, оцінно-мотиваційний компонент рефлексивної компетентності поєднує 

три ізольовані утворення, що сформувалися в ході рефлексивного досвіду 

суб’єкта, які на даному рівні розвитку системи не впливають один на одного. Така 

висока диференціація елементів та розрізненість структури заважають 

формуванню системи варіативних та гнучких відносин між окремими елементами 

системи, заважає побудові відносин субординації. Ми можемо припустити, що 

саме в юнацькому віці розпочинається формування та розвиток складових оцінно-

мотиваційного компонента в напрямку їхнього диференціювання, що в 

подальшому призведе до підвищення рівня інтеграції його структурних елементів.  

4.1.4. Рівнева організація поведінкового компонента рефлексивної 

компетентності 

За результатами факторного аналізу були визначені три незалежні фактори, 

які доводять наявність трьох рівнів організації поведінкового компонента 

рефлексивної компетентності [398]. Склад першого фактора (див. табл. 4.13) 

сформували вісім показників сформованості рефлексивних стратегій, які 

відображають особливості функціонування поведінкового компонента на 

когнітивному рівні. Найбільше факторне навантаження має показник 

сформованості інтегративної рефлексивної стратегії «Глибинна обробка та 
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критичний аналіз інформації, засновані на раціональному підході до пошуку 

розв’язку задачі» (0,91) та загальний показник рівня сформованості рефлексивних 

стратегій розв’язування задач (0,77). Також до складу даного фактора увійшов 

один показник, який відображає рівень сформованості конструктивно-

рефлексивного стилю подолання проблемно-конфліктних ситуацій (0,33), що за 

нашою моделлю відображає сформованість стильових властивостей 

особистісного рівня, які спрямовують активність суб’єкта на взаємодію з 

об’єктами внутрішнього світу (компонентами «Я-концепції»). Така форма 

внутрішньої діяльності сприяє уточненню уявлень відносно власних можливостей 

подолання проблемно-конфліктної ситуації, обранню адекватних прийомів або 

конструюванню нових засобів розв’язування внутрішнього протиріччя, які 

забезпечують зниження внутрішньої напруги, збереження цілісності «Я-

концепції» та досягнення ефективного результату в зовнішній діяльності.  

Таблиця 4.13  

Структура поведінкового компонента на когнітивному рівні функціонування 

рефлексивної компетентності 

Рівень за 

моделлю 
Показники 

Факторне 

навантаж. 

Когнітивний 

рівень 

Глибинна обробка інформації 0,74 

Критичність в аналізі та оцінці інформації 0,64 

Раціональний підхід до пошуку розв’язку задачі 0,57 

Глибинна обробка та критичний аналіз інформації, засновані на 

раціональному підході до пошуку розв’язку задачі 
0,91 

Некритичність в оцінці інформації, заснованій на інтуїтивному 

підході та орієнтації на внутрішні стандарти в розв’язуванні задачі 
-0,70 

Глибинна обробка інформації з критичною оцінкою результатів 0,70 

Раціональний підхід до розв’язування задачі з орієнтацією на 

внутрішні стандарти 
0,46 

Загальний рівень сформованості рефлексивних стратегій 

розв’язування задач 
0,77 

Особистісний 

рівень 

Конструктивно-рефлексивний стиль подолання проблемно-

конфліктної ситуації 
0,33 

Той факт, що показник сформованості конструктивного стилю подолання 

проблемно-конфліктних ситуацій потрапив в один фактор із показниками 

сформованості первинних та інтегративних рефлексивних стратегій, підтверджує 

наше припущення, що сформовані стильові властивості включають відпрацьовані 

та апробовані в досвіді прийоми та стратегії розв’язування задач певного типу. 
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Конструктивно-рефлексивний стиль подолання проблемних ситуацій поєднує в 

єдину систему прийоми критичного аналізу власних можливостей на підставі 

власних стандартів та критеріїв оцінювання, ретельного аналізу власних наявних 

ресурсів та засобів їхнього відновлення, усвідомлення причин виникнення 

суперечностей, які відповідають первинним рефлексивним стратегіям, а також 

додаткові засоби організації рефлексивної активності (зміну рольової позиції, 

внутрішнє програвання можливих варіантів, стимулювання різних форм 

внутрішньої активності та ін.).  

У таблиці 4.14 наведено склад другого фактора, який відображає структурні 

складові поведінкового компонента на метакогнітивному рівні функціонування 

рефлексивної компетентності. Його сформували три показники, які відображають 

окремі аспекти (змістові та динамічні) рефлективності як когнітивно-стильової 

властивості особистості та загальні характеристики функціонування даної 

інтегративної властивості. Найбільшу вагу у складі даного фактора мають 

показник вираженості установки на точність, представлений у кількості 

правильних відповідей (0,95), та загальний показник вираженості рефлективності, 

який інтегрує змістові та динамічні аспекти процесу прийняття рішення (0,97).  

Таблиця 4.14  

Структура поведінкового компонента на метакогнітивному рівні 

функціонування рефлексивної компетентності 

№ Показник 
Факторне 

навантаж. 

1 Середній латентний час першої відповіді 0,60 

2 Кількість правильних відповідей 0,95 

3 
Загальний рівень вираженості рефлективності як когнітивно-стильової 

властивості 
0,97 

Структура поведінкового компонента на особистісному рівні 

функціонування рефлексивної компетентності відображена в таблиці 4.15. 

Змістове ядро даного фактора сформували дві біполярні стильові властивості 

особистості, котрі відображають різні засоби вирішення суб’єктивних та 

об’єктивних суперечностей, що виникають у проблемно-конфліктних ситуаціях. 

Перша стильова властивість (діяльнісно-уникаючий стиль) відображає готовність 

особистості розв’язувати внутрішні суперечності через заходи зовнішньої 
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активності: застосування різноманітних засобів зменшення внутрішньої напруги 

(копінг-стратегій), чітке визначення та об’єктивування мети діяльності, очікувань 

та домагань, формування орієнтирів та перспектив саморозвитку, використання 

різних форм соціальної активності для підтримання впевненості в собі, 

стимулювання наполегливості в розв’язуванні протиріч та ін. Друга стильова 

властивість (конструктивно-деструктивний рефлексивний стиль) відображає 

готовність особистості вирішувати суперечності переважно у внутрішньому плані 

через організацію внутрішнього діалогу з умовним співрозмовником, критичне 

оцінювання своїх можливостей, ретельне планування майбутніх форм активності, 

внутрішнє програвання можливих варіантів розвитку подій та ін.  

Таблиця 4.15  

Структура поведінкового компонента на особистісному рівні функціонування 

рефлексивної компетентності 

Рівень за 

моделлю 
Показник 

Факторне 

навантаження 

Особистісний 

рівень 

Діяльнісний стиль подолання проблемно-конфліктної ситуації 0,34 

Деструктивно-рефлексивний стиль подолання проблемно-

конфліктної ситуації 
-0,79 

Уникаючий стиль подолання проблемно-конфліктної ситуації -0,58 

Діяльнісно-уникаючий стиль вирішення внутрішніх 

суперечностей у проблемно-конфліктній ситуації 
0,84 

Конструктивно-деструктивний рефлексивний стиль вирішення 

внутрішніх суперечностей в проблемно-конфліктних ситуаціях 
0,83 

Когнітивний 

рівень 
Прийняття рішень з орієнтацією на внутрішні стандарти 0,50 

Не дивно, що до складу даного фактора увійшов показник сформованості 

рефлексивної стратегії «Прийняття рішень з орієнтацією на внутрішні стандарти», 

який відображає певні прояви інтернального локусу контролю особистості. Отже, 

ми можемо припустити, що в ході розвитку даних стильових якостей в 

особистості формується та зміцнюється готовність брати на себе відповідальність 

за прийняті рішення та отримані результати, уточнюється образ себе як особи, що 

впливає на події зовнішнього світу. Така установка сприяє підвищенню рівня 

когнітивної активності, формуванню більш широких часових перспектив, які 

охоплюють події як майбутнього, так і минулого [207]. Суб’єкти зі сформованою 

інтернальною установкою усвідомлюють необхідність розвитку навичок та вмінь, 
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які забезпечать високу ефективність у досягненні зростаючих за складністю 

професійних та життєвих завдань. Основними орієнтирами на шляху їхнього 

саморозвитку стають сформовані внутрішні стандарти, які забезпечують 

визначення пріоритетних напрямків зовнішньої та внутрішньої активності, 

співвідношення очікуваних та досягнутих результатів, обрання критеріїв для 

оцінки власних дій та результатів. 

Отже, поведінковий компонент рефлексивної компетентності має три 

відособлені рівня функціонування рефлексивної активності: когнітивний, 

метакогнітивний та особистісний. На кожному рівні функціонує окрема складова, 

що забезпечує організацію виконавчих форм активності в ситуаціях із високим 

рівнем невизначеності за рахунок обрання оптимальних стратегій обробки 

інформації (когнітивний рівень), формування установки на правильність дій 

(метакогнітивний рівень) та застосування стильових властивостей особистості, які 

забезпечують вирішення суб’єктивних та об’єктивних суперечностей через 

реалізацію у внутрішній діяльності стійкої активної позиції суб’єкта щодо 

управління власним життям (особистісний рівень). Однак процес формування 

поведінкового компонента як ієрархічної системи є ще незавершеним, оскільки 

утворення метакогнітивного рівня функціонування слабко інтегруються в єдину 

систему.   

Сформувавшись, рефлексивний стиль подолання проблемно-конфліктних 

ситуацій бере на себе функцію управління та регулювання процесами 

функціонування утворень когнітивного та метакогнітивного рівнів, оскільки саме 

стиль дозволяє суб’єкту адаптуватися до мінливих умов середовища через гнучку 

зміну власної внутрішньої структури. У суб’єкта з’являються можливості 

компенсувати власну рефлективність за рахунок оптимізації процесу прийняття 

рішення в ситуаціях множинного вибору. Аналіз та усвідомлення власного 

рефлексивного досвіду стимулює суб’єкта до формування власних орієнтирів, тих 

синтетичних комплексів відчуттів, переживань та когніцій, за рахунок яких 

«з'являється можливість для більш точного і швидкого якісного контролю … 

результатів та умов виконання» [169, c. 215]. Актуалізація автоматичних навичок, 

використання апробованих критеріїв оцінювання та сформованих у ході 
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попереднього досвіду орієнтирів забезпечують використання стислих стратегій 

обробки інформації та прийняття рішення.  

Функціонування поведінкового компонента рефлексивної компетентності 

характеризується порушеним балансом між тенденціями до центрації та 

децентрації, оскільки утворення проміжного рівня (метакогнітивного) функціонує 

як незалежний елемент, котрий не формує суміжний простір зі складовими, які 

функціонують на інших рівнях. З’єднання рівнів, на думку О. П. Саннікової, 

підтримує цілісність системи, забезпечить «плавний перехід однієї риси в іншу, 

або якісне її перетворення (трансформацію)» [440]. Такою зоною перехрестя між 

утвореннями когнітивного та особистісного рівнів є сформовані внутрішні 

стандарти, які дозволяють суб’єкту самостійно проводити оцінку своїх дій і 

отриманих результатів, приймати рішення. На підставі таких стандартів 

формують стильові властивості, функціонування яких суттєво підвищує 

адаптаційний потенціал особистості за рахунок оптимізації її активності та 

формування регулятивних механізмів, які дозволяють компенсувати 

недорозвиненість певних якостей, елементи психічної дезорганізації.    

У таблиці 4.16 наведені показники сили внутрішніх та зовнішніх зв’язків між 

показниками сформованості утворень поведінкового компонента рефлексивної 

компетентності.  

Таблиця 4.16  

Сила внутрішніх та зовнішніх зв’язків складових поведінкового компонента 

Рівень організації 

Сумарний 

показник 

сили 

зв’язків 

Внутрішні зв’язки Зовнішні зв’язки 

Показник 

абсолютної 

сили 

Показник 

відносної 

сили 

Показник 

абсолютної 

сили 

Показник 

відносної 

сили 

когнітивний (рефлексивні 

стратегії розв’язування задач) 
3,73 93 2,58 89 1,15 

метакогнітивний 

(рефлективний стиль) 
3,27 18 3,0 15 0,27 

особистісний (конструктивно-

деструктивний стиль) 
3,26 21 2,1 76 1,17 

Аналізуючи ступінь збалансованості тенденцій до ієрархічної субординації 

та внутрішньосистемної координації, ми можемо констатувати узгодженість 

даних тенденцій у функціонуванні системи рефлексивних стратегій, як складової 

когнітивного рівня організації. У характері функціонування інших складових має 
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певну перевагу одна з тенденцій. Так, на метакогнітивному рівні домінують 

процеси внутрішньої координації окремих елементів, а на особистісному рівні – 

ієрархічної субординації. Ми припускаємо, що подальший розвиток складових 

елементів вищого, особистісного рівня організації, сприятиме підвищенню рівня 

узгодженості окремих стильових властивостей особистості, що позитивно 

відобразиться на рівні внутрішньосистемної координації даної складової, що, у 

свою чергу, призведе до збільшення її впливу на інші властивості поведінки 

суб’єкта, дозволить здійснювати ефективний контроль рефлективних та 

імпульсивних проявів.  

Індикатором незавершеності формування поведінкового компонента 

рефлексивної компетентності в юнацькому віці є відсутність широкої системи 

внутрішніх зв’язків між окремими його елементами. Вищий особистісний рівень є 

домінуючим, однак його утворення мало впливають на характер функціонування 

складових метакогнітивного рівня внаслідок незавершеності формування 

механізмів ієрархічної субординації. Баланс між тенденціями до центрації та 

децентрації на даному етапі розвитку рефлексивної компетентності порушений у 

бік дискретності системи. Ми вважаємо, що утворення даного компонента 

рефлексивної компетентності потребують цілеспрямованого впливу на характер 

їхнього формування та розвитку у формі розвивальних та корекційних заходів. 

Технології інноваційного навчання ми розглядаємо як найбільш дієвий фактор 

розвитку даних якостей особистості. 

Таким чином, у юнацькому віці характер організації інформаційного, 

інструментального та поведінкового компонентів рефлексивної системи 

відповідає ієрархічному принципу, однак процеси їхнього структурного 

формування ще незавершені. Утворення особистісного рівня не набули ще того 

рівня сформованості, який дозволив би їм здійснювати організовуючий вплив на 

особливості функціонування утворень більш низького рівня. Спостерігається 

дисбаланс між процесами децентрації та центрації за умов переваги тенденцій до 

дискретного функціонування окремих складових системи рефлексивної 

компетентності. Вплив вищого (особистісного) рівня організації інформаційного 

та інструментального компонентів на нижчий та, навпаки, здійснюється 
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опосередковано, через дію механізмів проміжного метакогнітивного рівня 

функціонування рефлексивної компетентності. Можна говорити про регулюючу 

функцію утворень метакогнітивного рівня по відношенню до особливостей 

функціонування когнітивної та особистісної складової інформаційного та 

інструментального компонентів. У характері організації поведінкового 

компонента домінують утворення особистісного рівня, які здійснюють 

цілеспрямований контроль за характером функціонування утворень когнітивного 

рівня, однак мало впливають на утворення метакогнітивного рівня внаслідок 

незавершеності формування механізму ієрархічної субординації між рівнями 

організації.   

Найбільша дезінтеграція спостерігається між складовими оцінно-

мотиваційного компонента. Занадто висока перевага тенденцій до децентрації та 

внутрішньосистемної координації заважає формуванню системи варіативних та 

гнучких відносин між окремими елементами даного компонента системи, заважає 

формуванню відносин субординації.  

 

4.2. Особливості функціонування рефлексивної компетентності як 

цілісної системи 

Говорячи про функціонування, методологи розуміють ті форми активності 

системи, які орієнтовані на досягнення певної цілі, пов’язаної із зовнішньою 

діяльністю системи, або з внутрішніми процесами підтримання цілісності. Для 

ефективного функціонування системи необхідні два механізми: 1) стабілізація 

функцій, дія яких спрямована на збереження системи, на забезпечення виконання 

нею головної функцій, на зберігання вироблених раніше засобів існування; 

2) пошук нових засобів життєзабезпечення, які відповідають умовам середовища, 

що постійно змінюється, забезпечують адаптацію системи до подібних змін [171]. 

Для визначення основних функцій, що виконує система рефлексивної 

компетентності ми застосуємо процедуру вторинного факторного аналізу. 

Внутрішня структура, визначена за допомогою факторного аналізу, може мати 

«гніздову» або ієрархічну форму [529]. Гніздова структура визначається в ході 

застосування первинної факторизації, вона не припускає встановлення міри 
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залежності ознак від параметрів більш високого порядку. Узагальнюючі ознаки 

іманентно представлені в різній мірі в кожній із первинних ознак, однак вони не 

набувають свого визначення в них. В ієрархічній структурі визначаються фактори 

другого та третього порядків, які дозволяють чітко розвести первинні ознаки за 

групами, визначити міру впливу на них кожного спеціального параметра. Ознаки, 

що об’єднуються одним спеціальним фактором, мають високе навантаження за 

даним параметром та низьке за іншими. Ієрархічна структура утворюється 

завдяки застосуванню вторинної факторизації та процедури обертання матриці 

значень [529]. Завдяки вторинній факторизації ми отримуємо не лише ознаки, 

пов’язані горизонтальними зв’язками одного порядку, а й міжрівневі відносини 

[270]. Горизонтальні зв’язки є відображенням координаційних відносин між 

особистісними ознаками, які реалізуються на «паритетних началах, що 

допускають ряд ступенів свободи для властивостей, що корелюють, тобто 

відносну автономність кожної з них» [12, с. 317]. Завдяки горизонтальним 

зв’язкам утворюються симптомокомплекси ознак. Вертикальні зв’язки існують 

між факторами різного порядку. Кожний фактор більш високого рівня може 

розглядатися як комбінація ознак нижчого рівня [270].  

Оскільки вторинні фактори не лише поєднують первинні фактори в певні 

групи, а й встановлюють відносини між ними, ми розглядаємо їх як функції, що 

виконує система. У математиці під функцією розуміється змінна, що має певні 

відносини з однією або більшим числом інших змінних, через які вона може бути 

виражена і від значення яких залежить її власне значення. Можна погодитися з 

В. Г. Афанасьєвим, який пише: «Функція системи є проявом властивостей, 

якостей системи у взаємодії з іншими об'єктами системного і несистемного 

порядку, вираженням певної стійкої реакції системи на зміну її внутрішнього 

стану та її зовнішнього середовища..» [27, с. 133].  

Через те, що будь-яка система має зовнішнє та внутрішнє середовище, вона 

здатна проявляти зовнішні та внутрішні функції. Зовнішні функції, за 

визначенням Ю. П. Сурміна, виявляються у спрямованих впливах системи на 

навколишнє середовище задля досягнення поставлених цілей. «Зовнішні функції 

забезпечують зовнішні результати системи. Вони являють собою стійкі реакції 
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системи на середовище і стійкі зв'язки системи із середовищем» [496]. Реалізація 

зовнішніх функцій припускає мобілізацію ресурсів системи. Отже, необхідною 

внутрішньою умовою досягнення цілей є реалізація внутрішніх функцій, 

спрямованих на підтримання системи в оптимальному стані за рахунок 

постійного врегулювання взаємозв'язків між елементами.  

Процедура факторного аналізу надає можливість досліднику обирати для 

інтерпретації отриманих даних ту модель, яка дозволяє найбільш повно пояснити 

отриману математичну структуру. Нами була застосована модель внутрішніх 

функцій системи, яку запропонував К. Левін, та згідно з якою цілісна система у 

процесі свого функціонування реалізує два типи функцій: стимулювальні 

(забезпечують розвиток системи через досягнення поставлених цілей) та 

стримувальні (зберігають стабільність функціонування системи як цілісності) 

[382]. Активізація даних функцій створює певний «хиткий» баланс сил. Ми 

вважаємо доречним виокремити в межах стримувальних функцій дві підгрупи: 

стабілізуючі функції, які забезпечують оптимальні внутрішні умови для 

функціонування системи, виконання нею зовнішніх функцій, а також власно 

стримувальні функції, які є тими дисфункціями, які виникають у процесі розвитку 

системи та уповільнюють, викривляють його. При визначенні даних функцій ми 

враховували наступні математичні параметри: знак (позитивний або негативний) 

факторних навантажень значущих ознак, які утворюють даний фактор, та 

значення навантаження головного показника (загального рівня сформованості 

рефлексивної компетентності). Нами були виокремлені наступні внутрішні 

функції системи: 1) стимулювальні функції (елементи, що утворюють даний 

фактор, мають позитивні факторні навантаження, до складу кожного фактора зі 

значущою позитивною вагою входить загальний показник сформованості 

рефлексивної компетентності); 2) стабілізуючі функції (поєднують елементи з 

різними значеннями факторних навантажень за знаками, навантаження загального 

показника сформованості рефлексивної компетентності наближається до 0); 

3) стримувальні функції (елементи, що утворюють даний фактор, мають 

негативні факторні навантаження, до складу факторів входить загальний показник 

сформованості рефлексивної компетентності з негативним значенням факторного 
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навантаження). 

У таблиці 4.17 наведена структура факторів, яка була визначена за 

результатами проведення вторинної факторизації [415]. На тлі невеликого 

зменшення кількості факторів ми отримали значуще підвищення відсотку 

загальної дисперсії, що описує та пояснює дана структура (95,6%).  

Таблиця 4.17  

Структура внутрішніх функцій системи рефлексивної компетентності 

№ Функція  

Відсоток 

сумарної 

дисперсії 

№ Функція 

Відсоток 

сумарної 

дисперсії 

Стимулювальна  Стабілізуюча (симптомокомплекс) 

1 
формування конструктивних 

програм активності 
13,7 6 

система критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності та 

вміння проводити самоаналіз 

9,3 

2 
поширення інформаційного 

забезпечення 
12,6 7 

раціональні стратегії розв’язання 

задач та вміння контролювати 

розумову активність 

8,3 

3 

конструювання майбутнього та 

визначення перспектив 

власного розвитку 

11,3 8 

продуктивні засоби вирішення 

проблем та особливості 

самооцінювання 

7,9 

4 

активізація процесів 

прогнозування подій власної 

життєдіяльності 

7,3 9 
власні домагання та оптимістичні 

очікування результатів  
7,2 

Стримувальна 

10 

уміння організовувати процес 

вирішення проблеми та 

мотивація підвищувати свою 

обізнаність із теми «Рефлексія» 

7,1 
5 

імпульсивність у прийнятті 

рішення 
7,1 

Стримувальні функції ми розглядаємо як дисфункції, що виникають у ході 

розвитку системи рефлексивної компетентності та можуть бути компенсовані 

через посилення внутрішньосистемної координації окремих елементів 

(формування внутрішньосистемних відносин), а також за рахунок підключення 

зовнішніх ресурсів (активізації міжсистемних зв’язків). Так, у дослідженнях 

групових форм рефлексії [294-297] було показано, що організація розвитку 

групового суб’єкта засобами впроваджених психологічних технологій, сприяє 

підвищенню рефлексивного потенціалу окремого учасника взаємодії. Збагачення 

виконавчого потенціалу відбувається, за даними Л. А. Найдьонової, за рахунок 

звільнення суб’єктів від стереотипів на основі «взаємопроникнення та 

взаємозбагачення цінностей учасників, замовника і команди психологів» [299, с. 16].  

У нашому дослідженні був визначений лише один негативний фактор (див. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


257 

табл. Ж.1, Додатку Ж), що стримує процеси розвитку системи рефлексивної 

компетентності, а саме: несформованість рефлективного стилю прийняття 

рішень у ситуаціях множинного вибору (-0,97), що проявляється у високій 

кількості помилок та швидкому висуванні та прийнятті припущень. За даними 

О. В. Лібіна, підвищена чутливість імпульсивних осіб до можливого 

неспівпадіння отриманих результатів з очікуваними є передумовою дезорганізації 

поведінки, яка проявляється в хаотичній манері вирішення проблеми, у 

неупорядкованому процесі висування та перевірки припущень. Така 

дезорганізація поведінки є наслідком «порушення зворотного зв’язку … між 

отриманими результатами і самим процесом діяльності, а також зниження … 

здатності до аналізу власних помилок» [247, с. 170]. Ми припустили, що 

формуванню ефективного зворотного зв’язку заважають несформована система 

критеріїв оцінювання власної рефлексивної активності, відсутність установки на 

організацію постійного моніторингу поточної активності з метою своєчасного 

корегування та низька активність суб’єктів у використанні метакогнітивних 

стратегій, які забезпечують регуляцію розумової активності. Однак, результати 

кореляційного аналізу виявили, що низький рівень рефлективності пов'язаний із 

низьким рівнем сформованості інформаційного (r=0,21; α≥0,999) та оцінно-

мотиваційного (r=0,21; α≥0,999) компонентів рефлексивної компетентності. 

Особливо рівень рефлективності пов’язаний із рівнем сформованості всієї 

системи знань суб’єкта про рефлексію (r=0,23; α≥0,999), знань про специфіку 

рефлексивної активності (r=0,27; α≥0,999). На рівень прояву рефлективності 

також впливає рівень сформованості системи здібностей до прогнозування 

власної активності (r=0,26; α≥0,999), у якій найбільш значущу роль відіграють 

здібності до планування активності (r=0,24; α≥0,999). Таким чином, низький 

рівень прояву рефлективності може бути пов’язаний із відсутністю в суб’єктів 

інформації про важливість рефлексивної активності, про переваги, які надає 

усвідомлений підхід до процесів вирішення проблем, із низьким рівнем розвитку 

здібностей до планування, невмінням суб’єкта упорядковувати власну активність, 

визначати першочергові та другорядні задачі.   

Формування в суб’єктів установки на гальмування власної активності на 
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етапах аналізу умов задачі та оцінки результатів може бути організовано як 

прямими засобами педагогічного впливу (аргументування, підкріплення, 

обумовлювання та ін.), так і «обхідними шляхами» (Л. С. Виготській) через 

формування рефлексивного стилю вирішення внутрішніх суперечностей, 

реалізацію в розумовій активності раціональної позиції, відпрацьовування 

конструктивних рефлексивних стратегій, визначення короткочасних очікувань на 

майбутнє та ін. Розвиток рефлективності може стати задачею психологічної 

корекції, а отже, обрання певного засобу компенсації повинно здійснюватися з 

урахуванням актуальних та потенційних можливостей певної особистості, рівня 

розвитку інших складових її рефлексивної компетентності.  

Серед стимулювальних функцій рефлексивної компетентності, які 

забезпечують ефективне розв’язування рефлексивних задач, що виникають у 

процесі виконання різних предметно-практичних видів діяльності, та розвиток 

системи рефлексивної компетентності як цілісного інтегративного утворення, 

нами були виокремлені наступні: формування конструктивних програм 

активності, поширення інформаційного забезпечення, конструювання 

майбутнього та визначення перспектив власного розвитку, розширення 

можливостей прогнозування подій власної життєдіяльності.  

У таблиці Ж.2 Додатку Ж ми наводимо фрагмент фактора, який відображає 

функцію рефлексивної компетентності конструктивно програмувати різні форми 

активності суб’єкта. Функцію формування програм дій компетентність виконує за 

рахунок поєднання елементів інструментального та поведінкового компонентів. 

Утримання активності суб’єкта в рефлексивній площині надає можливість 

зробити власні розумові дії та їхні результати предметом аналізу. Сформовані 

вміння метакогнітивного рівня дозволяють активізувати метакогнітивні процеси, 

які забезпечують регуляцію власної активності суб’єкта, спрямовують її форми на 

створення моделей процесу вирішення проблеми (0,96), планування та 

оцінювання власних дій (0,8), прогнозування можливих помилок (0,8). Отримана 

інформація ретельно аналізується суб’єктом. Відпрацьовані стратегії дозволяють 

суб’єкту розглядати декілька альтернатив у ситуації вибору, переосмислювати 

використання різних засобів вирішення проблеми, перевіряти свої припущення в 
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мисленнєвому експерименті. Установка суб’єкта дотримуватися обраних 

алгоритмів дій та підпорядковувати свою активність попередньо визначеному 

плану забезпечує зовнішню організованість процесу подолання проблемних 

ситуацій.  

Організованість внутрішньої активності суб’єкта запобігає появі та розвитку 

негативних ефектів, які можуть суттєво послабити можливості суб’єкта 

вирішувати проблему. Важливу роль у подібній організованості відіграє 

сформований конструктивно-рефлексивний стиль (0,79), який забезпечує 

координацію різних аспектів рефлексивної активності. Отже, через інтеграцію 

інструментальних та поведінкових елементів різного рівня організації 

рефлексивна компетентність забезпечує організованість та упорядкованість дій 

суб’єкта у процесі подолання різних проблемних ситуацій. Підпорядкованість 

активності визначеній меті діяльності дозволяє йому знаходити засіб усунення 

ускладнень у ході внутрішньої активності, відстежувати перебіг реалізації 

обраного засобу в зовнішніх формах активності та критично оцінювати отримані 

результати. Сформовані програми поводження захищають певною мірою суб’єкта 

від прийняття імпульсивних рішень, реалізації інших інтенцій, руйнуючої дії 

негативних емоцій, які послабляють впевненість особи у власних можливостях 

долати труднощі. 

У таблиці Ж.3 наведена структура фактора, що відображає функцію 

рефлексивної компетентності виконувати інформаційне забезпечення 

рефлексивної активності суб’єкта. В організації рефлексивної активності знання 

як інформація є найважливішим ресурсом системи. «Організаційна значимість 

інформаційного забезпечення та обсяг ресурсних витрат, пов'язаних із ним, 

швидко зростають у процесі прогресивного розвитку … систем» [75, с. 84]. 

Знання про рефлексію є необхідною умовою усвідомлення суб’єктом характеру 

перебігу рефлексивної активності, оскільки вони формують той поняттєвий 

апарат, який дозволяє йому ідентифікувати, описувати та пояснювати собі 

особливості своєї внутрішньої діяльності, вони забезпечують розуміння суб’єктом 

подій внутрішньої життєдіяльності через включення нової інформації в існуючу 

систему знань. Знання стають актуальним ресурсом рефлексивної активності, 
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коли вони організовані в систему, відносно якої в суб’єкта сформовані адекватні 

уявлення (метакогнітивна поінформованість). Тобто наявність знань суб’єкта про 

свої знання в даній галузі оптимізує процес відтворення знань та відбору їх 

відповідно до умов задачі, активного застосування їх для створення моделі 

проблемно-конфліктної ситуації та процесу її вирішення. 

Важливим фактором, що забезпечує ефективне використання знань є 

представленість у системі декларативних (0,91), процедурних (0,99) та умовних 

(0,97) знань про рефлексію та її форми. Якщо декларативні знання надають 

інформацію про властивості об’єкта, які є суттєвими для різних відносин та 

різних видів перетворень, то процедурні знання забезпечують їхнє активне 

використання (здійснення активних перетворень із об’єктом та контроль за цими 

діями). Умовні знання виконують функцію орієнтирів, що регулюють 

інтелектуальну діяльність суб’єкта за рахунок відтворення додаткової інформації 

про умови застосування процедурних знань, про підстави активності суб’єкта. 

Саме поєднання цих трьох форм забезпечує ефективне використання знань в 

умовах реальних ситуацій, що сприяє підвищенню ефективності діяльності 

суб’єкта у подоланні проблемних ситуацій.  

Тобто, формування розгалуженої системи знань суб’єкта про рефлексію та її 

форми є важливим фактором, що забезпечує подальший розвиток рефлексивної 

компетентності як системи. Знання є основою використання різноманітних 

зовнішніх та внутрішніх прийомів для актуалізації, стимулювання та регулювання 

різних форм рефлексії (Н. П. Максимченко [266]), дозволяють співвідносити 

результати з прийнятими нормами та стандартами, визначають орієнтири в 

різноманітних ситуаціях (О. В. Гулєєва [103]), зумовлюють вибір самих засобів та 

форм активності за рахунок передбачення ймовірних результатів (Л. Б. Ітельсон 

[169]).   

Конструювання майбутнього – важлива функція, яку виконує рефлексивна 

компетентність, забезпечуючи самовизначення особистості через «проектування 

власних потенцій у майбутнє» [591, с. 49]. Усвідомлений погляд особистості в 

майбутнє на підставі ретельного аналізу свого минулого досвіду дозволяє людині 

визначити такі орієнтири, які будуть стимулювати її до активної реалізації своїх 
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можливостей. «Важливо, − вказує Т. М. Титаренко, – щоб людина була готова і 

здатна постійно змінюватися, вибудовуючи себе в часі життя через бачення 

реальних перспектив і постановку першочергових життєвих завдань» [591, с. 49]. 

У таблиці Ж.4 наведений склад фактора, який відображає тенденцію суб’єкта 

наповнювати своє майбутнє життєвими задачами на саморозвиток власних 

рефлексивних здібностей, що забезпечує певне структурування майбутнього через 

формування загальної спрямованості. 

 Визначення перспектив саморозвитку (0,98) оптимізує функціонування 

рефлексивної компетентності як інтегративної системи, оскільки дозволяє 

структурувати найближче майбутнє, наповнюючи його конкретними завданнями, 

що суттєво знижує ступінь невизначеності майбутніх часових перспектив, 

зменшує рівень тривожності особистості перед майбутніми змінами, 

переструктуровує психологічний простір так, що з’являються можливості для 

реалізації визначених домагань. Обираючи певні варіанти розвитку в 

майбутньому як найбільш імовірнісні, значущі та такі, які відповідають 

актуальним умовам, суб’єкт зменшує варіативність розвитку подій до певного 

мінімуму, який є сприятливим для подальшого конструювання майбутнього: 

визначення цілей, планування власних дій, обрання стратегій. 

Ще однією важливою функцією, що виконує рефлексивна компетентність як 

система для розвитку рефлексивної активності суб’єкта є формування прогнозів 

щодо можливого розвитку подій життєдіяльності суб’єкта, на підставі яких 

формуються очікування щодо результатів власної активності, які регулюють 

характер перебігу подій (див. табл. Ж.5). Очікування певного результату є умовою 

активізації активності суб’єкта, оскільки вони визначають вектор її спрямування. 

Очікування як форми екстраполяції можливого результату на підставі минулого 

досвіду дозволяють суб’єкту врегулювати власний емоційний стан, мобілізувати 

необхідні ресурси, внести корективи в організацію процесу вирішення проблем, 

підготувавшись у такий засіб до майбутніх подій.  

Прогнози, що були підтверджені, посилюють впевненість суб’єкта у власні 

можливості, забезпечують закріплення позитивного результату в пам’яті, що в 

подальшому обумовлює використання апробованих засобів в інших ситуаціях, 
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сприяють визначенню більш складних цілей та задач. Невиправдані прогнози 

забезпечують корегування рівня домагань, на підставі чого суб’єкт переглядає 

свої цілі та життєві завдання, або ж приймає рішення про розвиток тих 

здібностей, які необхідні для реалізації початкових цілей. Тобто прогностичні 

здібності забезпечують регулювання життєвих орієнтацій через корегування рівня 

домагань.   

Важливо визначити, що прогностичні здібності пов’язані з рівнем 

вираженості в суб’єкта деструктивно-рефлексивного стилю подолання 

проблемно-конфліктних ситуацій (0,4), як схильності до занурення в глибокий 

самоаналіз своєї діяльності, що призводить до гальмування процесів вирішення 

проблеми. Застрягання в площині рефлексивного аналізу − умова, сприятлива для 

реалізації різних форм прогностичної активності. Навіть складність контролю 

реактивних негативних емоційних переживань та ригідних процесів оцінювання, 

які зумовлені дефіцитом регулятивних ресурсів, виконує позитивну роль, 

оскільки сприяє втриманню уваги суб’єкта в площині рефлексивного самоаналізу.  

Отже, для того, щоб прогностичні здібності суб’єкта забезпечували розвиток 

його рефлексивної активності необхідно залучити когнітивні (встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків, висування і перевірка припущень, планування 

власних дій та ін.) та регулятивні (утримання уваги в рефлексивній площині 

аналізу, інтернальна установка та ін.) ресурси. 

Внутрішньосистемна координація здійснюється і через компенсацію 

недорозвинених елементів за рахунок посилення стимулювальних функцій, і 

через формування симптомокомплексів, які за рахунок поєднання різних 

властивостей забезпечують їхню оптимальну взаємодію в межах певної 

цілісності. Л. С. Виготський окрім заміщення розглядав і процеси вирівнювання 

певних диспропорцій, які можуть бути організовані самою системою через 

комбінування різних властивостей [85]. В. М. Мясіщев вважав, що 

симптомокомплекси формуються внаслідок посилення взаємозв’язків, у які 

вступають між собою відокремлені властивості. В. А. Аверін, подібно 

Р. Кеттеллу, визначає симптомокомплекс через систему ймовірнісних зв’язків між 

властивостями особистості [5]. Під симптомокомплексом О. М. Овчинников 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


263 

розуміє структуровану сукупність взаємозв’язків та властивостей, які є 

внутрішньоінтегрованими, спорідненими за генезисом і механізмами розвитку. 

Різні дослідники виокремлюють різні аспекти можливих трансформацій 

властивостей у процесі розвитку симптомокомплексів. Так, В. С. Мерлін 

зосереджував увагу на  кардинальній трансформації структури в бік її 

«гармонізації» [273], О. М. Овчинников описував деформації та персеверації, які 

виникають у структурі внаслідок впливу несприятливих умов [315], 

О. А. Ахвердова робила акцент на зростанні ступеня диференціації відносно 

автономних симптомокомплексів [29]. 

Ми розглядаємо симптомокомплекси як стійкі утворення, які формуються у 

процесі набуття досвіду особистості, поєднуючи властивості за принципом 

додатковості (компліментарності), забезпечуючи в такий спосіб стабільні 

внутрішні умови для реалізації ефективних форм активності. Симптомокомплекси 

виконують стабілізуючу функцію в системах, оскільки забезпечують певне 

вирівнювання профілю властивостей – «високі показники … знижуються, низькі – 

зростають, наближаючись до нормативних» [217, с. 17]. Ми погоджуємося з 

думкою І. О. Кочаряна, що саме таке вирівнювання, така координація окремих 

складових системи, забезпечує оптимізацію компонентної структури і окремого 

симптомокомплексу, і всієї системи. 

Отже, ми розглядаємо сформовані в ході рефлексивного досвіду 

симптомокомплекси складових рефлексивної компетентності, які поєднують 

різноманітні високодиференційовані елементи, як стабілізуючі функції системи, 

які забезпечують певне вирівнювання характеру функціонування одних елементів 

за рахунок їхньої взаємодії з іншими (взаємодоповнюючими) складовими 

системи. Внаслідок формування складної системи взаємозв’язків відбувається 

«взаємопроникнення» елементів, їхні функції синхронізуються, вони починають 

узгоджено функціонувати [442]. Таке скоординоване функціонування окремих 

складових системи стає внутрішньою умовою для організації високої вибірковості 

активності, підтримання стабільної саморегуляції та реалізації конструктивної 

зовнішньої активності особистості, «спрямованої на її самовідтворення в 

індивідуальному та загальнолюдському розвитку» [137, с. 85]. 
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Нами були визначені п’ять симптомокомплексів системи, які забезпечують 

оптимальні умови для функціонування рефлексивної компетентності. У таблиці 

4.18 (в повному об’ємі в таблиці Ж.6 Додатку Ж) наведений склад 

симптомокомплексу, утвореного за рахунок поєднання інформаційних, 

інструментальних та оцінно-мотиваційних складових компетентності. 

Таблиця 4.18  

Фрагмент симптомокомплексу, що поєднує систему критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності та вміння здійснювати самоаналіз 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 
Уміння усвідомлювати та пояснювати собі та 

іншим хід міркувань… 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,58 

2 Самооцінка готовності до вирішення проблеми 
інформаційний, 

метакогнітивний 
0,48 

3 
Самооцінка здатності регулювати власну 

активність 

інформаційний, 

метакогнітивний 
0,44 

4 
Рівень диференціації системи критеріїв 

оцінювання рефлексивної активності 

оцінно-мотивац., 

когнітивний рівень 
-0,84 

5 
Рівень інтеграції системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності 

оцінно-мотивац., 

когнітивний рівень 
-0,82 

6 
Рівень когнітивної складності системи критеріїв 

оцінювання 

оцінно-мотивац., 

когнітивний рівень 
-0,88 

7 
Самооцінка ступеня незадоволеності собою, 

результатами своєї роботи 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,57 

8 Рівень домагань 
інформаційний, 

особистісний рівень 
-0,42 

9 Рівень оцінки власного потенціалу 
інформаційний, 

особистісний рівень 
-0,53 

Несформованість системи критеріїв оцінювання виражається в низькому 

рівні когнітивної складності системи, в її недостатній диференціації та інтеграції. 

І навпаки, висока когнітивна складність сприяє тому, що людина бачить світ 

багатомірно: «аналізує, синтезує і узагальнює властивості і відносини набагато 

складніші, в тому числі такі, які не надані чуттєво, а доступні лише 

опосередкованому пізнанню» [567, с. 31]). Когнітивна складність як загальна 

характеристика системи відображає кількість підстав для класифікування, котрі 

використовує суб’єкт із метою диференціювання об’єктів певної змістової галузі. 

Тобто, дана характеристика відображає ступінь категоріальної 

диференційованості свідомості суб’єкта в певній змістовій галузі, що сприяє 

вибірковому ставленню до різних об’єктів, диференціюванню вражень про 
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дійсність, які опосередковують діяльність. 

В. Ф. Петренко визначав, що когнітивна складність «взаємопов’язана з 

гнучкістю, адаптованістю реальної поведінки суб’єкта, корелює зі ступенем 

свободи особистості у прийнятті рішень у змістовій галузі, що аналізується» [330, 

с. 76]. Таким чином, низький рівень когнітивної складності системи критеріїв 

оцінювання (-0,88) проявляється в тому, що суб’єкт виокремлює невелику 

кількість підстав для оцінювання власної активності (-0,84), а отримані оцінки 

відрізняються низькою узгодженістю (-0,82), що заважає швидкому прийняттю 

рішень у невизначених ситуаціях, сприяє виникненню суперечностей в уявленнях 

особистості стосовно своїх актуальних та потенційних можливостей. Так, 

суб’єкти надають низькі оцінки власному потенціалу (-0,53) та визначають 

домагання невисокого рівня (-0,42), однак високо оцінюють свою готовність 

вирішувати проблеми (0,48), свою здатність регулювати власну активність (0,44), 

демонструють високу задоволеність собою та результатами своєї роботи. 

Розуміння та узгодженість різних образів себе є однією з умов розвитку зрілої 

ідентичності особистості, формування стійкої та інтегрованої «Я-концепції».  

Вирівняти недорозвиненість оцінних елементів рефлексивної компетентності 

дозволяє активне застосування рефлексивних умінь різного рівня організації. 

Високу значущість мають уміння, пов’язані з регулюванням активності суб’єкта в 

ході рефлексивної активності через організацію контролю перебігу емоційних 

реакцій (0,48) та гнучку зміну позиції (0,51), з якої аналізується проблемно-

конфліктна ситуація. Не менш важливу роль відіграють уміння, які забезпечують 

загальну організацію внутрішньої діяльності суб’єкта: визначення мети (0,46), 

збирання інформації стосовно умов та вимог задачі (0,51). Але в найбільшій мірі 

характер нейтралізації можливих дисфункцій залежить від рівня розвитку вміння 

суб’єкта усвідомлювати власні внутрішні дії, вербалізувати результати свого 

самоспостереження (0,58).  

Таким чином, нівелювати наслідки низькодиференційованих та 

неузгоджених оцінок власної рефлексивної активності можливо завдяки розвитку 

вмінь здійснювати самоспостереження за ходом власної розумової активності, 

організації внутрішньої діяльності та регуляції своїх емоційних станів і 
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ментальної поведінки у процесі подолання проблемно-конфліктних ситуацій. І 

навпаки, високо розвинута система критеріїв оцінювання дозволяє вирівняти ті 

недоліки, що виникають внаслідок несформованості рефлексивних умінь, 

порушень, пов’язаних із неорганізованістю дій та низькою здатністю до 

саморегуляції. Адекватна оцінка отриманих результатів буде стимулювати 

суб’єкта переглянути певні підстави своєї активності, внести корективи у 

програми поводження.  

У таблиці 4.19 (див. табл. Ж.7) наведений фрагмент складу фактора, який 

поєднує рефлексивні вміння з організації моніторингу поточної активності та 

контролю за перебігом рефлексивної активності з раціональними стратегіями  

розв’язування задач.  

Таблиця 4.19  

Фрагмент симптомокомплексу, що поєднує раціональні стратегії розв’язування 

задач та вміння контролювати розумову активність 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 Раціональний підхід до пошуку розв’язку задачі 
поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,58 

2 
Раціональний підхід до розв’язування задачі з 

орієнтацією на внутрішні стандарти 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,76 

3 
Конструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 

поведінковий, 

особистісний  
0,58 

4 
Уміння усвідомлювати власні емоційні 

переживання, контролювати їхній перебіг… 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
-0,85 

5 
Уміння упорядковувати процес пошуку рішення, 

здійснювати перевірку своїх припущень 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
-0,91 

6 
Уміння здійснювати оцінювання результатів за 

різними критеріями, формулювати оцінні судження 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
-0,84 

7 

Уміння усвідомлювати різноманітні аспекти 

перебігу процесу пошуку розв’язку: когнітивні, 

емоційні, поведінкові 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
-0,90 

8 

Уміння проводити моніторинг поточних форм 

розумової активності, регулювати значущість 

проблеми з урахуванням актуального стану 

інструментальний, 

метакогнітивний 

рівень 

-0,74 

9 
Самооцінка ступеня незадоволеності собою, 

результатами своєї роботи 

інформаційний, 

метакогнітивний  
-0,54 

10 
Самооцінка ступеня песимістичності в 

налаштовуванні на пошук рішення 

інформаційний, 

метакогнітивний  
-0,58 

Нездатність суб’єкта здійснювати моніторинг поточної розумової діяльності 

(-0,74), усвідомлювати та контролювати перебіг емоційних переживань (-0,85), 
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здійснювати перевірку власних припущень у процесі прийняття рішення (-0,91), 

проводити оцінювання власних дій та формулювати судження (-0,84) свідчить про 

інструментальний дефіцит системи, який виявиться в порушенні адаптації 

суб’єкта до зовнішніх умов. Інструментальний дефіцит виникає внаслідок 

несформованості тих внутрішніх механізмів, які «відповідають за реалізацію 

внутрішніх потенцій людини в зовнішній взаємодії з іншими людьми та 

предметним світом» [247, с. 174]. 

Знизити негативні наслідки інструментального дефіциту дозволяє 

сформована установка особистості на раціональний підхід до подолання 

проблемно-конфліктних ситуацій. Згідно з підходом Д. Ройса та Е. Поуелла, 

раціональність базується на побудові широких поняттєвих схем, які пояснюють 

різноманітні явища, уникаючи суперечностей та неузгодженостей. «Адекватність 

власних суджень оцінюється на підставі логічних висновків та обґрунтувань, при 

цьому критерієм надійності … є логічна стійкість» [546, с. 313]. Основними 

прийомами, що використовують суб’єкти у процесі обробки інформації, є логіко-

аналітичні засоби. 

Формування установки на раціональний підхід до вирішення проблемних 

ситуацій та реалізації її в діяльності (0,58) дозволяє суб’єкту підвищити рівень 

задоволеності собою та своїми результатами, сформувати оптимістичне 

налаштування на розумову діяльність. Раціональність допомагає суб’єкту свідомо 

використовувати свій попередній досвід, аналізувати його з метою визначення 

певних орієнтирів («уроків» у концепції Х. Хекхаузена) на майбутнє. «… Суб’єкт, 

подібно до дволикого Януса, повинен не лише оглянути внутрішнім поглядом 

нещодавнє минуле, але й зазирнути в майбутнє» [542, с. 347]. Навпаки, схильність 

суб’єкта виявляти ознаки необґрунтованості рішень, неекономічності у 

використанні ресурсів, емоційності в реагуванні, ірраціональності в уявленнях та 

хаотичності в діях є наслідками несформованої установки на раціональність 

поводження. Сформовані інструментальні складові компетентності можуть 

знизити наслідки блокування раціональної установки, утримуючи увагу суб’єкта в 

площині рефлексивного аналізу для більш кращого усвідомлення різних аспектів 

проблемної ситуації та характеру перебігу власної активності, планування своїх 
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подальших дій, перевірки сформованих припущень, опанування негативних 

переживань тощо.    

У таблиці 4.20 (див. табл. Ж.8) наведені показники, що сформували 

наступний фактор, який відображає особливості функціонування рефлексивної 

компетентності як цілісної системи. Змістове ядро цього фактора склали 

показники метакогнітивної поінформованості, які визначають особливості 

самооцінювання суб’єктом своєї здатності впроваджувати рефлексивну 

активність, та рефлексивні вміння й стратегії подолання проблемних ситуацій. 

Самооцінка власного потенціалу є важливим регуляторним механізмом розумової 

активності, як було показано в дослідженнях А. В. Захарової, О. М. Молчанової та 

ін. Диференційованість і висока міра конкретизації, критичність та 

обґрунтованість самооцінок є наслідком складної розумової активності суб’єкта, а 

також умовою її подальшої реалізації та ускладнення [149].  

Таблиця 4.20  

Фрагмент симптомокомплексу, що поєднує продуктивні засоби вирішення 

проблем та особливості самооцінювання 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантажен. 

1 
Уміння організовувати процес осмислення 

моделі проблемно-конфліктної ситуації 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,68 

2 
Уміння організовувати внутрішній діалог, 

використовувати власний досвід 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,76 

3 
Уміння визначати новий сенс свого становища у 

проблемно-конфліктній ситуації… 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,53 

4 
Прийняття рішень з орієнтацією на внутрішні 

стандарти 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,84 

5 

Некритичність в оцінці інформації, що заснована 

на інтуїтивному підході та орієнтації на 

внутрішні стандарти в розв’язуванні задачі 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,89 

6 
Діяльнісний стиль подолання проблемно-

конфліктної ситуації 

поведінковий, 

особистісний рівень 
0,62 

7 
Самооцінка рівня активності у використанні 

знань та досвіду 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
-0,83 

8 

Рівень самооцінки психологічних властивостей, 

що визначають характер рефлексивної 

активності 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
-0,82 

9 

Загальний рівень сформованості метакогнітивної 

поінформованості суб’єкта стосовно власної 

рефлексивної активності 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
-0,45 

Як правило, юнаки, що мають більш високі показники за шкалами оцінки 
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своїх здібностей, виявляють більшу активність у подоланні складних ситуацій, 

вищу впевненість у власних можливостях. Результати нашого дослідження 

свідчать, що негативні наслідки низької пізнавальної активності, зумовлені 

низьким оцінюванням своїх здібностей (-0,82), можуть бути певним чином 

нівельовані за рахунок активізації сформованих умінь та стильових властивостей, 

які забезпечують організацію активності суб’єкта, досягнення поставленої мети. 

Серед умінь та прийомів, які може використовувати суб’єкт для організації 

та упорядкування власних дій, слід визначити: осмислення моделі проблемно-

конфліктної ситуацій (0,68), переосмислення свого становища в ситуацій (0,53), 

організацію внутрішнього діалогу (0,76), послаблення критичності оцінювання, 

орієнтацію на внутрішні стандарти у процесі прийняття рішення (0,89). 

Координацію та підпорядкування даних прийомів здійснюють сформовані 

стильові властивості, які, за своєю природою, виконують компенсаторну 

функцію, допомагаючи людині організувати діяльність завдяки оптимізації своїх 

сильних сторін особистості. «Критерієм правильного вибору стилю … служать 

відчуття зручності, комфорту, зняття напруженості в момент виконання 

діяльності» [581, с. 18]. Установка на вирішення проблем (діяльнісний стиль) та 

посилення своїх особистісних ресурсів завдяки самодослідженню та 

саморегуляції (конструктивно-деструктивний стиль) дозволяє суб’єкту 

активізувати адаптаційні ресурси, які сприяють «зменшенню емоційної 

напруженості, зниженню дисбалансу, компенсують елементи психічної 

дезорганізації…» [473, с. 216]. 

У разі, коли суб’єкт має низько сформовані інструментальні та поведінкові 

складові рефлексивної компетентності, або, коли сформовані прийоми активності 

не полегшують, а утруднюють організацію внутрішньої діяльності, вирівняти 

рівень продуктивності рефлексивної активності йому допомагає висока 

метакогнітивна поінформованість, яка активізує інформацію про сильні та слабкі 

здібності, забезпечує адекватне оцінювання рівня їхньої сформованості. 

Застосування внутрішніх орієнтирів, реалістичність яких перевірена досвідом, 

створюють умови, за яких особистість буде адекватно відображати характер свого 

просування на шляху розв’язання рефлексивних задач, а отже, зможе ефективно 
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застосовувати засоби самопідкріплення та самостимулювання, виносити адекватні 

атрибутивні судження щодо причин власної поведінки.  

У таблиці 4.21 наведено склад фактора, що поєднує домагання особистості, 

як важливий критерій сформованості моделі «Я-рефлексуючого», та оптимістичні 

очікування щодо результатів своєї активності. Суб’єкти, висуваючи занадто 

високі домагання, які не відповідають зовнішнім стандартам та внутрішнім 

можливостям, ставлять перед собою і занадто складні рефлексивні завдання. Такі 

високі домагання часто стають засобом виправдання власної неуспішності, що 

призводить до формування неадекватних уявлень про свої можливості, до 

упередженого ставлення до оцінок інших осіб. Тобто, неадекватність домагань 

посилює невідповідність між різними образами себе як суб'єкта рефлексивної 

діяльності («реальне Я», «можливе Я», «належне Я», «ідеальне Я»). Нестійкість та 

дисгармонійність уявлень про себе стає чинником підвищеної внутрішньої 

напруги, яка заважає суб’єкту концентрувати увагу на процесі подолання 

проблемних ситуацій, призводить до зниження результативності діяльності та 

порушення процесів адаптації.  

Таблиця 4.21  

Фрагмент симптомокомплексу, що поєднує власні домагання та оптимістичне 

очікування результатів 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантажен. 

1 

Уміння проводити моніторинг поточних форм 

розумової активності, регулювати значущість 

проблеми з урахуванням актуального стану 

інструментальний, 

метакогнітивний рівень 
0,46 

2 
Самооцінка ступеня незадоволеності собою, 

результатами своєї роботи 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
0,48 

3 
Самооцінка ступеня песимістичності в 

налаштовуванні на пошук рішення 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
0,58 

4 Рівень домагань 
інформаційний, 

особистісний рівень 
0,82 

5 Рівень неадекватності домагань 
інформаційний, 

особистісний рівень 
0,92 

6 
Рівень оцінки відповідності домагань 

зовнішнім та внутрішнім стандартам 

інформаційний, 

особистісний рівень 
-0,91 

7 Самооцінка готовності до вирішення проблеми 
інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
-0,59 

8 
Рівень сформованості моделі «Я-

рефлексуючого» 

інформаційний, 

особистісний рівень 
-0,43 
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Чим більш вираженою є неузгодженість різних образів себе (-0,43), тим 

складніше суб’єкту визначити реалістичні цілі, які не лише спрямовують його 

активність на досягнення високого результату, але й сприяють постановці завдань 

на корегування та розвиток певних властивостей і здібностей. Нівелювати 

подібну дисгармонічність моделі «Я-рефлексуючого» можливо через дослідження 

реальних та потенційних власних можливостей, співвідношення конкретних цілей 

зі своїм потенціалом. У разі невідповідності домагань наявним внутрішнім 

ресурсам (-0,91) здійснювати переоцінку рівня значущості проблемно-

конфліктної ситуації за рахунок знаходження іншого сенсу в ситуації та у своєму 

становищі щодо неї. Застосування практик смисловизначення та смислотворення 

(0,46), які дозволяють підключити до розгляду ситуації нові смислові контексти, 

зумовлює визначення позитивних аспектів у події, що оцінюється як 

несприятлива, відокремлення тих аспектів ситуації, які складно побачити та 

усвідомити внаслідок дії захисних механізмів. Розширення смислових контекстів 

– засіб, що забезпечує визволення особистості з-під впливу «спокус ситуації і 

одномоментних імпульсивних спонукань» [238, с. 261], визначення своєї 

перспективної стратегіальної спрямованості.  

Навпаки, висока  узгодженість образів моделі «Я-рефлексуючого» позитивно 

позначається на самооцінках, що надає суб’єкт власним здібностям. Так, 

досліджувані, які демонструють стабільну високу задоволеність собою та 

результатами своєї діяльності, формують більш оптимістичні очікування щодо 

результатів вирішення конкретної проблеми, переживають власну готовність 

докладати зусиль для знаходження придатного засобу подолання проблемно-

конфліктної ситуації, оскільки відчувають свою здатність впливати на події та 

контролювати їхній перебіг. Такий емоційний стан мотивує суб’єкта 

застосовувати різні форми рефлексивної активності, експериментувати з різними 

засобами знаходження рішення.  

Таким чином, застосування смислотвірних практик, що реструктурують 

модель проблемно-конфліктної ситуації за рахунок підключення нових смислових 

контекстів, дозволяє знизити рівень невідповідності домагань уявленням суб’єкта 

про власні можливості та зовнішні обмеження, а висока узгодженість домагань із 
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реальними можливостями особистості сприяє активізації оптимістичних 

прогнозів на майбутнє, які оптимізують рівень внутрішньої напруги та 

підтримують переживання готовності до активного вирішення проблеми.  

У таблиці 4.22 (див. табл. Ж.10) наведено склад фактора, який поєднує 

мотивацію підвищувати свою обізнаність із теми «Рефлексія» з уміннями суб’єкта  

організовувати процес вирішення проблеми. Низькі оцінки значущості рефлексії в 

життєдіяльності особистості (-0,89), необхідності знань про рефлексивну 

активність для подолання життєвих проблем (-0,83), готовності докладати зусиль 

для знаходження додаткової інформації (-0,81) свідчать про низьку обізнаність 

суб’єкта в даному питанні, про відсутність у нього пізнавального інтересу та 

потреби в поповненні своїх знань. Така пізнавальна пасивність може бути 

наслідком несформованості структур метакогнітивного досвіду особистості, 

неусвідомлення підстав та механізмів власної інтелектуальної саморегуляції, що 

блокує формування інтелектуальних інтенцій, тих пізнавальних вподобань, 

переконань та умонастроїв, які визначають спрямованість та вибірковість 

розумової активності.  

Таблиця 4.22  

Фрагмент симптомокомплексу, що поєднує вміння організовувати процес 

вирішення проблеми та мотивацію підвищувати свою обізнаність із теми 

«Рефлексія» 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантажен. 

1 
Рівень значущості рефлексії в життєдіяльності 

людини 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
-0,89 

2 Рівень необхідності знань із теми «Рефлексія» 
інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
-0,83 

3 

Рівень готовності докладати зусиль для 

знаходження додаткової інформації з теми 

«Рефлексія» 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
-0,81 

4 
Уміння усвідомлювати та пояснювати собі та 

іншим хід міркувань… 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,42 

5 
Уміння організовувати процес вирішення 

проблеми… 

інструментальний, 

метакогнітивний рівень 
0,47 

Несформованість метакогнітивної поінформованості як системи знань 

суб’єкта про засоби пізнання реальності та самопізнання, про власні особливості 

та здібності, які забезпечують ефективну реалізацію різних форм активності, є 
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негативним фактором, що стримує розвиток рефлексивної здатності особистості. 

Неусвідомлення потреби в застосуванні та розвитку форм рефлексивної 

активності буде стримувати не лише процеси формування та розвитку системи 

рефлексивної компетентності, але й перешкоджати ефективному застосуванню 

рефлексивних умінь та прийомів у процесі пошуку засобів подолання проблемних 

ситуацій. Нівелювати подібні негативні наслідки допомагає посилення бажання 

здолати проблему та застосування узагальненого алгоритму розв’язування задачі, 

який упорядкує розумові дії суб’єкта.  

Формування узагальненого алгоритму подолання проблемних ситуацій 

різного рівня складності є тим ресурсом, який організовує процес розв’язування 

задач, зменшує вірогідність хаотичності дій та імпульсивності у прийнятті рішень 

(0,47). Посилити усвідомленість власних дій можливо за рахунок організації 

внутрішнього та зовнішнього діалогу, в якому суб’єкт проговорює свої наміри та 

дії, визначаючи їхні підстави та причини (0,42). Така вербалізація сприяє більш 

кращому розумінню себе, своїх здібностей. Отримання суб’єктом знань про свої 

сильні сторони та слабкості сприятиме формуванню установки на розвиток тих 

якостей, які перешкоджають високій результативності, які негативно впливають 

на адаптацію особи до мінливих умов.  

Отже, низький рівень метакогнітивної поінформованості стосовно власних 

можливостей здійснювати рефлексивну активність може бути врівноважений 

активністю суб’єкта в застосуванні узагальнених алгоритмів подолання 

проблемних ситуацій, який припускає проговорювання собі або іншій особі 

порядку власних дій та їхніх причин, що є необхідною підставою розуміння ходу 

власного міркування. І навпаки, несформованість подібних алгоритмів може бути 

компенсована високою пошуковою активністю суб’єкта, спрямованою на 

знаходження додаткової інформації, яка допоможе у вирішенні проблеми, на 

випробування досвіду інших осіб, на мисленнєве експериментування з різними 

формами поводження. Підтримує високий рівень такої пошукової активності 

інтерес до себе, до своїх актуальних та потенційних можливостей, який формує та 

посилює готовність особистості підвищувати свою обізнаність із теми 

«Рефлексія», докладати зусиль для знаходження нової інформації, корисної для 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


274 

практичного застосування.   

Таким чином, для існування рефлексивної компетентності як цілісної 

системи необхідне поєднання стимулювальних та стабілізуючих функцій. 

Стимулювальні функції забезпечують оптимальну взаємодію системи з 

середовищем за рахунок підтримання необхідного рівня активності суб’єкта, 

незважаючи на «локальні збої». Вони забезпечують компенсування тих аспектів 

рефлексивної компетентності, які стримують її розвиток, перешкоджають 

ефективному функціонуванню. Стабілізуючі функції системи забезпечуються 

функціонуванням симптомокомплексів особистісних якостей, які поєднують різні 

елементи рефлексивної компетентності. Вирівнювання дисфункціональних 

порушень через оптимізацію функціонування інших складових компетентності 

створює внутрішні умови, сприятливі для зберігання стабільного існування 

системи, реалізації нею своїх системних, предметно-практичних та інтегративних 

функцій.  

 

4.3. Своєрідність форм функціонування рефлексивної компетентності 

як системи, здатної до самоорганізації 

Самоорганізація розглядається як властивість системи, як процес 

упорядкування та як тип внутрішнього фактора, що визначає характер організації. 

Самоорганізація як властивість відображає здатність системи самостійно 

організовувати і реструктурувати власну конструкцію, програми функціонування 

і розвитку. Самоорганізація може бути розглянута і як цілеспрямований процес, у 

ході якого формується, відтворюється та вдосконалюється організація складної 

динамічної системи [588]. 

У нашому дослідженні ми розглядаємо самоорганізацію як важливий фактор 

організації системи, який проявляється в різних формах її функціонування як 

цілісності [432]. Самоорганізація – тип співвідношення вертикальних 

(міжрівневих) та горизонтальних (у межах одного рівня) зв’язків, що забезпечує 

певний рівень адаптації системи до умов середовища та результативність її 

функціонування. 

Ми припускаємо, що ступінь самоорганізації системи знаходиться в 
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залежності від співвідношення її внутрішніх процесів інтегрування та 

диференціювання, які суттєво впливають на структурні властивості системи, а 

через них і на можливість системи забезпечувати умови для ефективного 

функціонування своїх компонентів та окремих елементів. Зміна в характері 

співвідношення інтегрувальних та диференціювальних тенденцій позначається на 

появі нових властивостей системи. Тому самоорганізацію можна розглядати і як 

«своєрідне саморегулювання, відбір, внаслідок якого зберігаються лише ті 

властивості та зв’язки, які забезпечують успішне функціонування системи в 

певному діапазоні змін навколишніх умов» [589, с. 197]. 

Процедура кластерного аналізу дозволила нам визначити чотири підгрупи 

досліджуваних, що відрізняються за кількісними та якісними характеристиками. 

До складу першої підгрупи увійшло 38 осіб із досліджуваної вибірки (14,8% від 

кількості осіб, результати яких використовувалися при аналізі), до складу другої 

підгрупи – 24 молоді особи (9,4%), до третьої підгрупи – 37 осіб (14,5%), склад 

четвертої сформували 16 осіб (6,3%) юнацького віку. 

Для оцінки сили тенденцій до диференціювання та інтегрування ми 

використали метод аналізу інтеркореляційних матриць, отриманих для кожної 

групи. Були використані три показники, запропоновані в дослідженнях 

А. В. Карпова, а саме: 1) індекс когерентності структур, який визначався як 

функція кількості позитивних значущих зв`язків у структурі та міри їхньої 

значущості (підраховувалася сума балів, які відображали «вагу» кожного 

значущого коефіцієнта кореляції: 3 бали – при значущості зв’язку на рівні α≥0,99; 

2 бали – при α≥0,95; 1 бал – при α≥0,9); 2) індекс дивергентності структур, який 

визначався як функція кількості негативних значущих кореляційних зв`язків та 

міри їхньої значущості; 3) індекс загальної організованості, який є функцією від 

загальної кількості позитивних та негативних зв’язків, а також їхньої значущості 

(визначається як сума індексу когерентності та дивергентності) [179]. 

Якщо індекс когерентності відображає тенденції до інтегрування окремих 

елементів, то індекс дивергентності − ступінь їхньої диференційованості. У 

таблиці 4.23 ми наводимо дані за показниками в чотирьох визначених нами типах.  
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Таблиця 4.23  

Характер організації внутрішньої структури рефлексивної компетентності в 

чотирьох визначених типах організації 

№ Показники 
Перший 

тип 

Другий 

тип 

Третій  

тип 

Четвертий 

тип 

1 Кількість позитивних зв`язків 48 36 41 28 

2 Індекс когерентності 114 87 98 58 

3 Кількість негативних зв`язків 1 1 3 7 

4 Індекс дивергентності 1 1 6 12 

5 Загальна кількість зв`язків 49 37 44 35 

6 Індекс загальної організованості 115 88 104 70 

Для уточнення значень за показником індексу загальної інтеграції ми 

визначили силу чотирьох видів зв’язків, а саме: 1) внутрішньокомпонентні зв’язки 

– взаємовідносини між елементами однієї підструктури системи (інформаційного, 

інструментального, оцінно-мотиваційного та поведінкового компонентів); 

2) міжкомпонентні зв’язки – взаємовідносини між різними підсистемами; 

3) внутрішньорівневі зв’язки, що враховують силу кореляційних взаємовідношень 

між елементами системи, котрі належать одному з трьох рівнів: когнітивному, 

метакогнітивному та особистісному; 4) міжрівневі зв’язки, що відображають 

відносини між елементами різних рівнів організації. 

У таблиці 4.24 наведені значення за різними типами зв’язків у чотирьох 

визначених типах досліджуваних. Ми вважаємо, що висока сила 

міжкомпонентних та міжрівневих зв’язків свідчить про високий рівень інтеграції 

елементів системи. Про відносно високу інтегрованість організації ми можемо 

говорити в першому та четвертому типах. Високі значення за показниками сили 

внутрішньокомпонентних зв’язків та низькі значення за силою міжрівневих 

зв’язків свідчать про виражену тенденцію до диференціювання системи. Оскільки 

в нас приблизно однакові значення в різних типах за показником сили 

міжрівневих зв’язків, то при визначенні рівня диференціації ми будемо 

враховувати показник індексу дивергентності, наведений у таблиці 4.23. Ми 

можемо констатувати виражену тенденцію до диференціювання у третього з 

визначених типів. Стисла характеристика кожного типу наведена в Додатку З. 

Отже, ми можемо констатувати, що в організації рефлексивної 

компетентності в юнацькому віці домінують тенденції до інтегрування. 
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Посилення диференціальних тенденцій відбувається через кардинальну 

перебудову внутрішньої структури всієї системи, через «руйнування» сталих 

взаємовідносин між окремими елементами. 

Таблиця 4.24  

Показники сили взаємозв’язків у різних типів організації рефлексивної 

компетентності 

№ Показники 
Перший 

тип 

Другий 

тип 

Третій 

тип 

Четвертий 

тип 

1 
Індекс організованості 

внутрішньокомпонентних зв`язків 
41 44 35 26 

2 
Індекс організованості 

міжкомпонентних зв`язків 
29 12 15 26 

3 
Індекс організованості 

внутрішньорівневих зв`язків 
32 23 30 11 

4 
Індекс організованості міжрівневих 

зв`язків 
12 14 14 12 

Порівняльний аналіз чотирьох типів за критерієм Стьюдента для незалежних 

вимірів дозволив нам визначити рівень вираженості розбіжностей за показниками 

сформованості окремих компонентів системи, що є необхідним етапом виявлення 

якісної своєрідності кожного типу. У повному обсязі результати порівняння 

наведені в таблицях З.1 – З.4 Додатку З. У таблиці 4.25 − 4.28 ми наводимо 

найбільш суттєві розбіжності, які характеризують переважаючі властивості 

даного типу організації.  

Незважаючи на високий рівень організації системи рефлексивної 

компетентності та високий рівень вираженості тенденції до інтегрування 

елементів, інтегрований тип має низький рівень сформованості усієї 

рефлексивної компетентності та більшості її компонентів у порівнянні з іншими 

типами (див. табл. 4.25). Однак, даний тип переважає за рівнем сформованості 

рефлексивних умінь особистісного рівня, які дозволяють суб’єкту знімати 

внутрішні суперечності, що виникають у проблемно-конфліктних ситуаціях. 

Особливо допомагають суб’єкту вміння організовувати внутрішній діалог, який 

передбачає розгляд ситуації щонайменше з двох позицій, та вміння регулювати 

емоційні переживання, що виникають у ході розумової активності. Уміння 

підтримувати впевненість у власній спроможності долати труднощі сприяє 

зниженню інтенсивності переживання негативних емоцій та посилює позитивні.   
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 Таблиця 4.25  

Інтегрований тип організації рефлексивної компетентності 

№ Показник 

Емпіричні значення t-критерію Стьюдента 

Дезорганізований 

тип 

Диференційований 

тип 

Збалансований 

тип 

Інформаційний компонент компетентності 

1 
Рівень невідповідності реальних 

можливостей зовнішнім вимогам 
2,19*  2,44* 

Інструментальний компонент компетентності 

2 
Уміння усвідомлювати власні емоційні 

переживання, контролювати їхній перебіг… 
 1,99* 8,01*** 

3 Уміння організовувати внутрішній діалог… 3,73*** 3,94***  

4 
Загальний рівень розвитку особистісного 

рівня 
2,68** 3,18**  

Поведінковий компонент компетентності 

5 Економія ресурсів (стратегія) 2,73** 3,09** 3,06** 

6 Нерегламентованість дій (стратегія) 3,72*** 3,72*** 4,26*** 

7 

Некритичність в оцінці інформації, що 

заснована на інтуїтивному підході та 

орієнтації на внутрішні стандарти в 

розв’язуванні задачі (стратегія) 

3,88*** 4,46*** 3,65*** 

8 
Уникаючий стиль подолання проблемно-

конфліктної ситуації 
 2,07* 6,97*** 

Примітка: * − емпіричне значення критерію Стьюдента є значущим при α≥0,95; ** − 

значуще при α≥0,99; *** − значуще при α≥0,999. 

Також інтегрований тип переважає інші типи за рівнем сформованості 

стратегії, яка актуалізує внутрішні стандарти та зменшує вимоги щодо високої 

результативності діяльності. Послаблення критичності при самооцінюванні стає 

тим фактором, який стимулює використовувати інтуїтивні, малоусвідомлені 

засоби реагування, які мало відповідають раніше засвоєним алгоритмам дій, але 

дозволяють отримати результати, максимально економлячи внутрішні та зовнішні 

ресурси. Рівень сформованості рефлексивних стратегій розв’язування задач 

залежить і від рівня метакогнітивної поінформованості суб’єкта відносно власних 

здібностей та ресурсів (r=0,32; α≥0,95), і від рівня розвитку рефлексивних умінь 

особистісного рівня організації (r=0,43; α≥0,99). Також рівень сформованості 

метакогнітвиної поінформованості суб’єкта впливає на рівень вираженості 

рефлективності як стильової властивості. Тобто, чим більш обізнаним є суб’єкт 

відносно власних рефлексивних здібностей та ресурсів, чим більш високо оцінює 

він свою здатність організовувати та регулювати рефлексивну активність, тим 

більш вираженою є в нього установка на ретельний аналіз інформації, що 

надходить у невизначених ситуаціях, на перевірку власних припущень перед 
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ухваленням остаточного рішення (r=0,51; α≥0,999). 

Серед стильових властивостей домінує уникаючий стиль подолання 

проблемно-конфліктних ситуацій, завдяки якому суб’єкт може на певний час 

відтермінувати процеси пошуку рішення, понизити власну відповідальність за 

результати за рахунок перекладання її на інших осіб, проігнорувати певні 

проблемні питання як малозначущі для нього. Екстернальна позиція, що властива 

особам з уникаючим стилем, сприяє виправдовуванню особистості у власних 

очах, пошуку причин поразок не в особливостях власної поведінки, а в 

несприятливому збігу обставин.  

Перераховані властивості особистості позначаються на характері 

самооцінювання. Суб’єкти з даним типом організації рефлексивної 

компетентності демонструють високу невідповідність оцінок своїх можливостей 

певним зовнішнім вимогам. Тим самим проявляється залежність їхньої 

самооцінки від стандартів та оцінок інших осіб. Відчуття невідповідності може 

стати негативним фактором, що збільшує рівень внутрішньої напруги, формуючи 

умови для виникнення внутрішньоособистісних конфліктів.  

У таблиці 4.26 наведені результати порівняння даних осіб з вираженим 

дезорганізованим типом рефлексивної компетентності з даними тих осіб, що 

мають іншу форму її організації. Головною властивістю даного типу є високий 

рівень сформованості рефлексивних умінь когнітивного та метакогнітивного 

рівня, які дозволяють суб’єкту організувати розумову діяльність та контролювати 

її перебіг, вносити корективи в рефлексивну активність задля оптимізації її 

результатів. Однак, високий рівень сформованості окремих умінь та усього 

інструментального компонента компетентності мало сприяє розвитку інших 

компонентів, оскільки даний компонент є достатньо ізольованим. Низька 

інтеграція компонентів системи не дозволяє суб’єкту ефективно застосовувати 

свої вміння на практиці, вони слабо включаються в рефлексивну активність. 

Заважає досягати високих результатів та адекватно адаптуватися до мінливих 

умов і високо виражений деструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктних ситуацій. Суб’єкти виявляють схильність застосовувати 

стереотипні форми, які були апробовані в попередньому досвіді. Неадекватна 
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ідентифікація та оцінка труднощів, відсутність установки на усвідомлення та 

аналіз причин їхнього виникнення є наслідками неконструктивності мислення, що 

призводить до актуалізації репродуктивно-регресивних засобів подолання 

проблемних ситуацій. Пасивність суб’єктів проявляється у призупиненні 

внутрішньої діяльності, в ригідності процесів оцінювання власного життя та 

розмірковування над особливостями свого поводження. Суб’єкти з даним типом 

організації рефлексивної компетентності схильні до поступового знецінення 

важливості усунення внутрішніх суперечностей, що призводить до накопичення 

невирішених внутрішніх проблем. Такі особи схильні відтермінувати вирішення 

важливих життєвих завдань на саморозвиток рефлексивних здібностей на 

майбутнє, вигороджуючи собі таким чином право «нічого з собою не робити» 

[482, с. 182]. 

Таблиця 4.26  

Дезорганізований тип організації рефлексивної компетентності 

№ Показник 

Емпіричні значення t-критерію Стьюдента 

Інтегрований 

тип 

Диференційований 

тип 

Збалансований 

тип 

Інформаційний компонент компетентності 

1 
Рівень оцінки відповідності домагань 

зовнішнім та внутрішнім стандартам 
2,45* 2,00*  

Інструментальний компонент компетентності 

2 
Уміння утримувати себе в площині 

рефлексивних розмірковувань … 
3,63*** 2,35* 2,64* 

3 
Уміння упорядковувати процес пошуку 

рішення… 
3,67*** 3,49* 4,75*** 

4 
Уміння усвідомлювати різноманітні аспекти 

перебігу процесу пошуку розв’язку… 
3,89*** 2,95** 4,59*** 

5 
Загальний рівень розвитку вмінь когнітивного 

рівня 
4,76*** 3,68*** 4,95*** 

6 
Уміння прогнозувати можливі помилки і 

труднощі… 
8,01*** 2,01* 2,09* 

7 

Уміння проводити моніторинг поточних форм 

розумової активності, регулювати значущість 

проблеми з урахуванням актуального стану 

4,65*** 3,42** 3,93*** 

8 
Загальний рівень розвитку вмінь 

метакогнітивного рівня 
10,21*** 3,85***  

Оцінно-мотиваційний компонент 

9 
Актуальність життєвих завдань у 

майбутньому 
 2,81** 2,15* 

Поведінковий компонент компетентності 

10 
Деструктивно-рефлексивний стиль подолання 
проблемно-конфліктної ситуації 

2,00*  3,45** 

Примітка: * − емпіричне значення критерію Стьюдента є значущим при α≥0,95; ** − 

значуще при α≥0,99; *** − значуще при α≥0,999. 
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Контролювати деструктивні прояви рефлексії суб’єкти можуть за рахунок 

розвитку власної метакогнітивної поінформованості. Чим більше обізнані молоді 

люди відносно власних можливостей здійснювати рефлексивну активність, тим 

більше вони виявляють конструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктних ситуацій, який контролює негативні та деструктивні 

прояви рефлексії (r=0,58; α≥0,99). Високий рівень сформованості метакогнітивної 

поінформованості сприяє більш ефективному використанню поведінкових 

складових рефлексивної компетентності, оскільки вибір стратегій та контроль 

власних стильових властивостей відбувається не лише з орієнтацією на зовнішні 

умови реалізації, а й на внутрішні ресурсні можливості суб’єкта. Врахування 

сильних та слабких сторін власної особистості допомагає суб’єктам більш 

успішно організувати різні форми рефлексивної активності, які не 

перешкоджають основній розумовій діяльності, а стають важливим механізмом її 

успішної реалізації.  

Важливим ресурсом суб’єктів із дезорганізованим стилем організації 

рефлексивної компетентності є висока відповідність оцінок власного потенціалу 

зовнішнім та внутрішнім стандартам. Узгодженість самооцінок з уявленнями про 

«ідеальне Я» та «необхідне Я» дозволяє суб’єкту висувати реалістичні домагання, 

які конкретизуються в реальних завданнях. Орієнтири на майбутнє, які є 

адекватними реальним можливостям суб’єкта, дійсно стимулюють його на 

мобілізацію свого потенціалу задля досягнення мети. Процес саморозвитку в 

таких особах реалізується поступово, без переживання великих криз, оскільки при 

обранні цілі суб’єкти раціонально підходять до аналізу своїх можливостей, 

критично оцінюючи свої актуальні та потенційні ресурси.   

Певним негативним аспектом організації даного типу є несформованість 

системи знань суб’єкта про різні форми рефлексивної активності. Окрім того, що 

система знань відрізняється звуженим об’ємом змістових доменів, пов’язаних із 

загальною інформацією про рефлексію (декларативні) та зі знаннями підстав 

рефлексивної активності (умовні), даний елемент рефлексивної компетентності є 

ізольованим від інших елементів, рівень його сформованості мало впливає навіть 

на рівень організації всього інформаційного компонента. У такому випадку 
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самооцінювання власних можливостей здійснювати рефлексивну активність 

відбувається без опори на знання, характер оцінок у більшій мірі залежить від 

загальної самооцінки суб’єкта, а також від його емоційного стану, як результату 

впливу успішності-неуспішності попередніх форм активності. Оскільки рівень 

сформованості метакогнітивної поінформованості пов’язаний із рівнем розвитку 

конструктивно-рефлексивних стильових властивостей (r=0,58; α≥0,99), то 

зрозуміло, чому суб’єкти з даним типом організації рефлексивної компетентності 

тяжітимуть до деструктивних проявів рефлексії. Нестійкість їхніх уявлень про 

себе як суб’єкта рефлексивної активності, низька обізнаність відносно власних 

переваг та недоліків сприяють надмірному зануренню їх в аналіз власного 

внутрішнього світу, формуванню зациклювань між попередніми оцінками своєї 

активності та нестабільними уявленнями про свої можливості, на підставі яких 

важко робити прогнози на майбутнє.    

У таблиці 4.27 наведені результати порівняльного аналізу третього, 

диференційованого, типу організації рефлексивної компетентності з іншими 

визначеними типами. Отримані дані свідчать, що тенденція до диференціювання 

окремих елементів системи позитивно впливає на рівень сформованості усієї 

рефлексивної компетентності та на рівень вираженості певних її компонентів (у 

першу чергу інформаційного та поведінкового). Особи з даним типом організації 

поступаються лише збалансованому типу в рівні сформованості компетентності.  

Таблиця 4.27  

Диференційований тип організації рефлексивної компетентності 

№ Показник 

Емпіричні значення t-критерію Стьюдента 

Інтегрований тип Дезорганізований 

тип 

Збалансований 

тип 

Інформаційний компонент компетентності 

1 
Загальний рівень сформованості системи 

знань суб’єкта про рефлексію 
2,78** 2,00*  

Інструментальний компонент компетентності 

2 

Уміння здійснювати оцінювання 

результатів за різними критеріями, 

формулювати оцінні судження 

2,70**  3,15** 

Оцінно-мотиваційний компонент 

3 
Рівень когнітивної складності системи 

критеріїв оцінювання 
2,97** 2,00* 2,01* 

Поведінковий компонент компетентності 

4 Середній латентний час першої відповіді 16,67*** 19,99*** 8,48*** 

5 Кількість правильних відповідей 4,52** 4,91*** 2,04* 
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Продовження табл. 4.27 

6 
Загальний рівень вираженості 

рефлективності … 
7,13*** 7,94*** 4,73*** 

Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності суб’єкта 
5,94*** 2,77**  

Примітка: * − емпіричне значення критерію Стьюдента є значущим при α≥0,95; ** − 

значуще при α≥0,99; *** − значуще при α≥0,999. 

Однією з їхніх переваг є сформована система знань про рефлексію та форми 

її активності. Широкий об’єм декларативних знань та висока активність суб’єкта 

у відтворенні засвоєної раніше інформації є важливими чинниками ефективного 

функціонування усієї системи рефлексивної компетентності. Високий рівень 

знань позначається, у першу чергу, на формуванні установок на правильність та 

раціональність дій у невизначених ситуаціях. Ми отримали значущий коефіцієнт 

кореляції між рівнем сформованості системи знань про специфіку рефлексивної 

активності та рівнем вираженості рефлективності як когнітивно-стильової 

властивості (r=0,45; α≥0,99). Активне застосування знань активізує поведінкові 

складові компетентності (r=0,36; α≥0,95) та ті вміння, які пов’язані з вирішенням 

внутрішніх суперечностей (r=0,40; α≥0,95). 

Рефлективність як сформована стильова властивість проявляється в 

домінуванні установки на ретельний аналіз інформації, що надходить, на зважене 

прийняття рішення з урахуванням декількох значущих ознак, на перевірку 

власних припущень. Досліджувані, що мають даний тип організації 

компетентності, витрачають більше часу на ухвалення рішень у ситуаціях 

множинного вибору, надають більше правильних відповідей та демонструють 

більшу ефективність (оптимальне співвідношення часу та кількості правильних 

відповідей), ніж особи з іншим типом організації. Підставою високої ефективності 

подолання невизначених ситуацій ми вважаємо сформованість механізмів 

оцінювання. Суб’єкти демонструють високі вміння здійснювати оцінювання за 

різними критеріями, формувати оцінні судження на підставі отриманих оцінок. 

Висока здатність формувати адекватні та критичні оцінки власних форм 

рефлексії та отриманих результатів відображається у високому рівні 

сформованості оцінно-мотиваційного компонента. Суб’єкти з даним типом 

організації рефлексивної компетентності показують найбільш високі значення за 
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показником рівня когнітивної складності системи критеріїв оцінювання власної 

рефлексивної активності, який враховує обидві тенденції: диференційованість 

різних оцінок та інтегрованість їх. 

Таким чином, тенденція до зростаючого диференціювання супроводжується 

підвищенням рівня організації усіх компонентів рефлексивної компетентності. 

Найбільш суттєві зміни відбуваються в характері функціонування інформаційного 

та поведінкового компонентів. Поширення системи знань суб’єкта про 

особливості рефлексії, а також збільшення рівня складності системи критеріїв 

оцінювання форм та результатів рефлексивної активності сприяють формуванню 

установки на ретельний аналіз інформації, на формування стильових властивостей, 

які забезпечують високу адаптацію суб’єкта до умов невизначених ситуацій та 

високу результативність розумової активності в ситуації множинного вибору. 

У таблиці 4.28 наведені результати порівняння останнього типу, який був 

названий збалансованим типом організації рефлексивної компетентності. 

Суб’єкти даного типу переважають своїх однолітків, які мають інтегрований та 

дезорганізований типи організації компетентності, за рівневими показниками 

сформованості інформаційного, інструментального, оцінно-мотиваційно та 

поведінкового компонентів, а також за загальним показником сформованості 

рефлексивної компетентності. Отже, структурні зміни призводять до зростання 

кількісних характеристик компонентів системи. Врівноваження тенденцій до 

диференціювання та інтегрування за силою відповідає високому рівню 

сформованості рефлексивної компетентності. 

Найбільш суттєві зміни відбуваються в рівні вираженості елементів 

інструментального та поведінкового компонентів компетентності. Зростають 

уміння суб’єктів контролювати власну рефлексивну активність (рефлексивні 

вміння метакогнітивного рівня), а також здійснювати аналіз та усувати внутрішні 

суперечності, які визначають проблемно-конфліктні ситуації (рефлексивні вміння 

особистісного рівня). У поведінковому компоненті найбільш суттєво 

збільшується рівень сформованості стратегій, які використовують власні 

стандарти, що дозволяє суб’єктам приймати рішення самостійно, раціонально 

використовуючи різні критерії оцінювання. Рівень сформованості рефлексивних 
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стратегій у таких досліджуваних напряму залежить від рівня сформованості 

усього інструментального компонента компетентності (r=0,49; α≥0,95), а особливо 

від рівня когнітивних (r=0,52; α≥0,95) та метакогнітивних (r=0,49; α≥0,95) умінь. 

Таке поєднання інструментальних та поведінкових елементів на новому рівні 

створює умови для розвитку поведінкових складових незалежно один від одного, 

але в залежності від операційних можливостей суб’єкта. Рівень сформованості 

конструктивно-деструктивного рефлексивного стилю залежить від рівня розвитку 

вмінь вирішувати внутрішні суперечності (r=0,49; α≥0,95). 

Таблиця 4.28 

Збалансований тип організації рефлексивної компетентності 

№ Показник 

Емпіричні значення t-критерію Стьюдента 

Інтегрований  

тип 

Дезорганізований 

тип  

Диференційований  

тип 

Інформаційний компонент компетентності 

1 
Рівень сформованості моделі «Я-

рефлексуючого» 
2,44*  2,61* 

2 
Загальний рівень сформованості 

інформаційного компонента  
3,57*** 2,14*  

Інструментальний компонент компетентності 

3 
Уміння реструктурувати модель 

проблемно-конфліктної ситуації… 
5,44*** 3,41** 3,45** 

4 

Уміння визначати мету діяльності, 

встановлювати причинно-наслідкові 

зв'язки… 

4,37*** 2,12* 3,50*** 

5 
Загальний рівень розвитку вмінь 

особистісного рівня 
3,11** 4,67*** 5,02*** 

6 
Загальний рівень сформованості 

інструментального компонента 
3,71*** 2,01* 2,00* 

Поведінковий компонент компетентності 

7 Самостійність у прийнятті рішень 2,04* 3,18** 2,43* 

8 
Раціональний підхід … з орієнтацією на 

внутрішні стандарти 
4,02*** 2,39* 2,08* 

9 Діяльнісно-уникаючий стиль  5,55*** 5,13*** 5,84*** 

10 

Конструктивно-деструктивний 

рефлексивний стиль вирішення 

внутрішніх суперечностей в 

проблемно-конфліктних ситуаціях 

2,25* 3,27** 2,00* 

Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності суб’єкта 
6,15*** 3,42**  

Примітка: * − емпіричне значення критерію Стьюдента є значущим при α≥0,95; ** − 

значуще при α≥0,99; *** − значуще при α≥0,999. 

Поєднання інструментальних та поведінкових компонентів збільшує 

компенсаторний потенціал системи рефлексивної компетентності, оскільки 

формує можливості для досягнення високої результативності рефлексивної 
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активності за рахунок актуалізації обмеженої кількості елементів системи, 

сформовані механізми взаємодії яких забезпечують долання перешкод, що 

виникають у ході виконання основної діяльності. Так, рівень розвитку 

інструментального компонента дозволяє суб’єктам компенсувати 

недорозвиненість інших елементів компетентності, а саме низький рівень 

сформованості системи знань суб’єкта про специфіку рефлексії та різних форм її 

активності (r=-0,51; α≥0,95) та низький рівень когнітивної складності системи 

критеріїв оцінювання власної рефлексивної активності (r=-0,63; α≥0,99). 

Апробовані в минулому досвіді стратегії розв’язування рефлексивних задач, 

сформовані завдяки розвитку в суб’єктів когнітивних та метакогнітивних умінь, 

дозволяють ефективно долати проблемні ситуації без задіяння інформаційних та 

оцінно-мотиваційних елементів. Така виражена спрямованість на активне долання 

перешкод заважає усвідомленню нового досвіду та перегляду тих алгоритмів та 

стратегій, що використовує суб’єкт, однак вона сприяє актуалізації переживань 

впевненості та самоефективності, які забезпечують позитивне перенесення 

засобів в інші умови, тобто створюють умови для використання власного досвіду 

на інтуїтивному, малоусвідомленому рівні.   

Суб’єкти, що мають збалансований тип організації компетентності 

виявляють схильність до уповільненого прийняття рішень, вони витрачають 

більше часу на обмірковування можливих варіантів та перевірку висунутих 

припущень, ніж представники інтегрованого та дезорганізованого типів. Це не 

заважає їм під час долання проблемно-конфліктних ситуацій застосовувати 

діяльнісний стиль реагування, перевагою якого є цілеспрямований підхід до 

реалізації намірів, досягнення визначеної мети. Витрачання достатньої кількості 

часу на обмірковування своїх рішень дозволяє суб’єктам певною мірою 

контролювати свою схильність до прийняття імпульсивних рішень, до 

компульсивного засобу подолання перешкод, які притаманні діяльнісному стилю. 

За нашими даними [421], у структурі особистісних властивостей діяльнісно-

стильові характеристики пов’язані з високим рівнем самооцінки. Постановка 

перед собою достатньо високих цілей, визначення підвищених за рівнем 

складності домагань сприяє актуалізації різноманітних когнітивних та 
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метакогнітивних переживань, які посилюють впевненість особи у власних 

досягненнях. Суб’єкти даного типу організації більш високо оцінюють рівень 

власної готовності до вирішення проблем та використання минулого досвіду, ніж 

особи з інтегрованим та диференційованим типом.   

Окремо слід визначити розбіжності між диференційованим та збалансованим 

типами. Суб’єкти, яким властивий збалансований тип організації рефлексивної 

компетентності, мають більш сформовану модель «Я-рефлексуючого», отже, 

більш високо оцінюють свій потенціал та визначають домагання, більш узгоджені 

з зовнішніми та внутрішніми стандартами. Такі особи, на відміну від суб’єктів із 

диференційованим типом, більш високо оцінюють свою готовність долати 

проблемні ситуації та використовувати власний минулий досвід, тому вони більш 

активні у спробах подолати труднощі, що виникають в основній діяльності, 

використовують ті стратегії подолання проблемно-конфліктних ситуацій, які 

відрізняються раціональним підходом та самостійністю у прийнятті рішень. Вони 

задіюють широкий поведінковий репертуар, оскільки можуть застосовувати як 

рефлексивний, так і діяльнісний стилі вирішення проблем. Таким чином, хоча 

збалансований тип суттєво не відрізняється від диференційованого типу за рівнем 

сформованості усієї рефлексивної компетентності та окремих її компонентів, 

окрім інструментального, зміни у структурі організації позитивно відображаються 

на рівні розвитку рефлексивних умінь когнітивного та метакогнітивного рівнів, на 

формуванні цілісного уявлення про себе як суб’єкта рефлексивної активності, що 

інтегрує різні аспекти образу «Я» («реальне», «ідеальне», «можливе» та 

«необхідне»), на рівні вираженості стильових властивостей, які дозволяють 

долати проблемні ситуації найбільш економно, з максимальним узгодженням 

внутрішніх ресурсів та зовнішніх вимог. Сформованість як діяльнісно-

уникаючого, так і конструктивно-деструктивного стилів дозволяє суб’єкту 

суттєво оптимізувати рефлексивну активність, що призводить до більш високих 

результатів в основній діяльності.     

На рисунку 4.1 ми зобразили чотири кореляційні плеяди, що відображають 

каркас внутрішніх структур, які відповідають різним типам організації 

рефлексивної компетентності.  
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Рис. 4.1. Внутрішні структури рефлексивної компетентності чотирьох типів 

Примітка: РК – рефлексивна компетентність, Інф. К – інформаційний компонент, Інстр. К 

– інструментальний компонент, ОМК – оцінно-мотиваційний компонент, Пов. К – 

поведінковий компонент. 

Для рефлексивної компетентності інтегрованого типу характерна наявність 

значущих позитивних взаємозв’язків між показником сформованості 

рефлексивної компетентності та показниками сформованості усіх її чотирьох 

компонентів. Усі зв’язки є значущими на найвищому рівні. Також існує 

взаємозв’язок між інструментальним та поведінковим компонентами (r=0,38; 

α≥0,99), що говорить про взаємозалежність процесів їхнього функціонування та 

розвитку. Збільшення рівня організації елементів одного з компонентів створює 

умови, сприятливі для підвищення рівня складових іншого. 

Структура дезорганізованого типу організації рефлексивної компетентності 
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дещо змінюється: послаблюється взаємозв’язок між інструментальним та 

поведінковим компонентами (r=0,08), але збільшується залежність рівня 

сформованості поведінкового компонента від рівня організації інформаційної 

складової (r=0,45; α≥0,95). Це говорить про те, що на даному етапі процесу 

самоорганізації відбувається узгодження поведінкових ресурсів з уявленнями 

суб’єкта про власні можливості, які представлені особливостями організації 

метакогнітивної поінформованості (r=0,49; α≥0,95). 

Внутрішня структура диференційованого типу організації рефлексивної 

компетентності характеризується збалансованим поєднанням зв’язності та 

відокремленості. Кожен компонент функціонує незалежно один від одного, однак 

всі вони пов’язані з показником загального рівня сформованості рефлексивної 

компетентності. У структурі даного типу з’являються негативні взаємозв’язки між 

елементами системи, які демонструють можливі засоби компенсації 

слаборозвинутих елементів. Так, високий рівень когнітивної складності системи 

критеріїв оцінювання форм рефлексивної активності може компенсувати низький 

рівень сформованості моделі «Я-рефлексуючого» (r=-0,34; α≥0,95) та стильових 

властивостей (r=-0,34; α≥0,95), утворень особистісного рівня. Отже, інформацію 

про власні можливості здійснювати рефлексивну активність, про узгодженість 

своїх домагань з актуальними та потенційними можливостями суб’єкт може 

отримати не лише в процесі самоаналізу, а й під час здійснення оцінювання своїх 

дій та їхніх результатів за різними критеріями. Отримана інформація стає певним 

регулятором активності суб’єкта, оскільки дозволяє відкоректувати програми 

поводження, адаптуючи їх під реальні внутрішні умови. 

Збалансованому типу організації компетентності властива низька зв’язність 

основних структурних компонентів. Рівень сформованості рефлексивної 

компетентності має значущі взаємозв’язки лише з показником сформованості 

інструментального та поведінкового компонентів, які також пов’язані один з 

одним позитивним зв’язком (r=0,56; α≥0,95). Отже, на даному етапі 

самоорганізації майже повністю руйнується раніше утворена внутрішня 

структура, знов посилюється комплекс інструментально-поведінкових 

властивостей, який забезпечує системі ефективне функціонування, компенсуючи 
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низьку обізнаність суб’єктів про рефлексію та різні її форми та несформованість 

системи критеріїв оцінювання. Нами отримані негативні значущі кореляційні 

зв’язки між рівнем сформованості системи знань суб’єкта про рефлексію та 

рівнем розвитку рефлексивних умінь метакогнітивного рівня (r=-0,51; α≥0,95), 

між рівнем сформованості інформаційного компонента та рівнем сформованості 

рефлексивних стратегій (r=-0,52; α≥0,95), між рівнем когнітивної складності 

системи критеріїв оцінювання та рівнем розвитку рефлексивних умінь 

метакогнітивного рівня (r=-0,63; α≥0,99), рівнем сформованості усього 

поведінкового компонента (r=-0,56; α≥0,95). Компенсування недорозвинених 

елементів системи відбувається за рахунок використання метакогнітивних 

рефлексивних умінь, спрямованих на регулювання як основної розумової 

діяльності, так і самої рефлексивної активності суб’єкта, та через реалізацію 

рефлексивних стратегій розв’язування задач, які дозволяють суб’єкту за рахунок 

раціонального, критичного, глибокого аналізу власної розумової активності 

економити ресурси, потрібні для виконання основної діяльності, оскільки 

вирішення проблеми відбувається не в площині активних дій (через множинні 

спроби), а в метаплані рефлексії засобами мисленнєвого експериментування та 

аналізу. Послаблення сили зв’язків між елементами системи, зменшення їхньої 

чисельності та поява від’ємних взаємовідносин сприяють досягненню стану 

певної рівноваги між силою вираженості тенденцій до інтегрування та 

диференціювання. Зрозуміло, що подібний баланс є тимчасовим станом, який 

перейде в іншу фазу процесу самоорганізації, у якому переважати будуть 

тенденції до прогресуючого інтегрування елементів системи.  

У таблиці З.5 Додатку З ми співвіднесли етапи процесу самоорганізації, типи 

співвідношення різноманітних зв’язків (міжрівневих та внутрішньорівневих, 

міжкомпонентних та внутрішньокомпонентних), зміни внутрішньої структури та 

трансформації в характері сформованості елементів системи. Ми можемо 

стверджувати, що здатність системи рефлексивної компетентності до 

самоорганізації формується поступово у процесі, який супроводжується змінами у 

внутрішній структурі системи, зростанням рівня сформованості окремих 

елементів і цілісних компонентів та змінами у співвідношенні внутрішніх 
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тенденцій до інтегрування та диференціювання елементів системи. Ми 

припустили, що процес самоорганізації йде від фази посиленої інтегрованості 

елементів через її послаблення та збільшення сили тенденції до диференціювання, 

досягаючи стану тимчасової рівноваги між цими двома тенденціями. Дані фази 

відповідають етапам поступового збільшення загального рівня сформованості 

рефлексивної компетентності, який відбувається за рахунок підвищення рівня 

сформованості поведінкових елементів системи та вмінь вирішувати внутрішні 

суперечності, на першому етапі, зростання рівня сформованості когнітивних та 

метакогнітивних умінь, приведення домагань у відповідність із внутрішніми та 

зовнішніми стандартами, на другому етапі, збільшення обізнаності суб’єкта 

відносно рефлексії та її форм, підвищення рівня когнітивної складності системи 

критеріїв оцінювання рефлексивної активності та формування рефлективності як 

когнітивно-стильової властивості, на третьому етапі, а також становлення 

інтегрованої моделі «Я-рефлексуючого», вдосконалення діяльнісно-уникаючого і 

конструктивно-деструктивного рефлексивного стилів подолання проблемно-

конфліктних ситуацій, на останньому етапі. 

В юнацькому віці лише розпочинається розвиток системи рефлексивної 

компетентності, внутрішня структура якої трансформується через посилення та 

послаблення різних типів зв’язків під впливом збільшення рівня сформованості 

окремих елементів. Інтегрованому типу організації відповідають посилені 

міжкомпонентні та внутрішньокомпонентні зв’язки, для дезорганізованого типу 

характерне послаблення міжкомпонентних та внутрішньорівневих зв’язків, при 

диференційованому типі організації спостерігається послаблення 

внутрішньокомпонентних та посилення внутрішньорівневих зв’язків, при 

збалансованому типі продовжується послаблення внутрішньокомпонентних та 

посилення міжкомпонентних відносин. Головною закономірністю 

функціонування рефлексивної компетентності як системи, здатної до 

самоорганізації, є домінування тенденцій «прогресуючого інтегрування» над 

тенденціями до «зростаючого диференціювання» (за А. В. Карповим).  

Основні особливості функціонування рефлексивної компетентності, 

визначені в емпіричному дослідженні, відображені на рисунку 4.2. 
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Висновки до четвертого розділу: 

1. Було встановлено, що в юнацькому віці характер організації 

інформаційного, інструментального та поведінкового компонентів рефлексивної 

компетентності відповідає ієрархічному принципу, однак процеси їхнього 

структурного формування ще незавершені. Спостерігається дисбаланс між 

процесами децентрації та центрації при перевазі тенденцій до дискретного 

функціонування окремих складових у характері функціонування всіх чотирьох 

компонентів. Найбільша дезінтеграція спостерігається між складовими оцінно-

мотиваційного компонента. Занадто висока перевага тенденцій до децентрації та 

внутрішньосистемної координації заважає формуванню системи варіативних та 

гнучких відносин між окремими елементами системи, заважає формуванню 

відносин субординації.  

2. Функціонування рефлексивної компетентності як цілісної системи 

забезпечується взаємодією стимулювальних, стримувальних та стабілізуючих 

функцій. Стимулювальні функції забезпечують оптимальну взаємодію системи з 

середовищем за рахунок підтримання необхідного рівня активності суб’єкта, 

компенсації виникаючих дисфункцій. Спрямованість особистості на 

програмування різних форм рефлексивної активності, організацію їхнього 

інформаційного забезпечення, прогнозування подій власної життєдіяльності та 

визначення завдань на саморозвиток на найближче майбутнє дозволяє знизити 

негативний вплив низького рівня сформованості рефлективності як когнітивно-

стильової властивості.    

Стійкі симптомокомплекси елементів рефлексивної компетентності, що 

виникають у процесі її функціонування, забезпечують реалізацію стабілізуючих 

функцій системи, нівелюючи виникаючі дисфункціональні порушення за рахунок 

оптимізації функціонування інших елементів. Важливими для підтримання 

стабільності системи є механізми саморегулювання внутрішньої активності, які у 

процесі функціонування активізують різні ментальні структури рефлексивної 

компетентності. Виокремлено п’ять механізмів: а) обрання орієнтирів 

рефлексивної активності через критичне оцінювання її результатів (система 

критеріїв оцінювання рефлексивної активності) або аналіз підстав обрання 
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прийомів та стратегій вирішення проблем (вміння здійснювати самоаналіз); 

б) упорядкування розумової активності через застосування логіко-аналітичних 

прийомів (раціональні стратегії розв’язування задач) або активізацію 

рефлексивних вмінь, спрямованих на перевірку припущень, усвідомлення та 

контроль різних аспектів внутрішньої активності (когнітивні рефлексивні вміння); 

в) контролювання глибини занурення в метаплан рефлексії через активізацію 

діяльнісного стилю подолання проблемно-конфліктної ситуації (продуктивні 

засоби вирішення проблем) або критичне самооцінювання своїх рефлексивних 

ресурсів (метакогнітивна поінформованість стосовно власної рефлексивної 

активності); г) стимулювання рефлексивної активності через визначення 

неадекватно високих домагань (модель «Я-рефлексуючого») або прогнозування 

успіху в подоланні проблемної ситуації, що підвищує задоволеність собою, 

своїми результатами (оптимістичні очікування результатів); д) підтримання 

високого рівня розумової активності через застосування чіткого алгоритму 

подолання проблемно-конфліктних ситуацій (уміння організовувати процес 

вирішення проблеми) або посилення мотивації підвищувати свою обізнаність 

стосовно рефлексії, що сприяє поширенню системи знань про форми 

рефлексивної активності (обізнаність із теми «Рефлексія»). 

Здатність до самоорганізації як важлива властивість організації системи 

виражається у співвідношенні тенденцій до інтегрування та диференціювання, 

проявляється в різних формах функціонування цілісної системи. Були визначені 

чотири типи організації: інтегрований тип (характеризується високим рівнем 

інтеграції компонентів, однак низьким рівнем сформованості всієї рефлексивної 

компетентності, її компонентів), дезорганізований тип (низько виражені тенденції 

до інтегрування та диференціювання, низький рівень сформованості всієї 

системи), диференційований тип (високий рівень вираженості тенденції до 

диференціаювання, високий рівень сформованості системи), збалансований тип 

(високо виражені тенденції до диференціювання та інтегрування, високий рівень 

сформованості системи).  

Для осіб з інтегрованим типом організації рефлексивної компетентності 

властиві уникаючий стиль вирішення проблем, використання стратегій 
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заощадження ресурсів та нерегламентованих дій при розв’язуванні задач. Особи, 

які мають дезорганізований тип рефлексивної компетентності, проявляють такі 

властивості: високий рівень сформованості когнітивних та метакогнітивних 

рефлексивних умінь, узгодженість рівня домагань із зовнішніми та внутрішніми 

стандартами, схильність до деструктивно-рефлексивного стилю подолання 

проблемних ситуацій. Особам із диференційованим типом властиві високий 

рівень когнітивної складності системи критеріїв оцінювання рефлексивної 

активності, рефлективний стиль вирішення внутрішніх суперечностей. Для осіб із 

збалансованим типом характерно: сформовані конструктивні (діяльнісний та 

конструктивно-рефлексивний) стилі подолання проблемно-конфліктних ситуацій, 

застосування раціональних стратегій, високий рівень сформованості особистісних 

рефлексивних умінь та моделі «Я-рефлексуючого». 
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РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ РЕФЛЕКСИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК СИСТЕМИ 

 

Аналізуючи становлення як важливий етап процесу розвитку системи, на 

якому відбувається поєднання окремих ментальних структур в єдине утворення, 

встановлення відносин координації та субординації між складовими, формування 

інтегративних властивостей системи як цілісності, ми зробили предметом аналізу 

наступні аспекти трансформації системи рефлексивної компетентності в межах 

одного вікового періоду, а саме зміни: 1) в ступені та рівні організації; 

2) структурної організації системи; 3) в особливостях функціонування як цілісної 

системи. Подібний підхід дослідження процесу розвитку системи започаткований 

у працях Е. Г. Винограя, Г. Т. Паламарчука, М. І. Сетрова. На перспективності та 

необхідності дослідження психічних явищ у процесі їхнього виникнення та 

становлення наголошували представники генетичного підходу (Г. С. Костюк, С. Д. 

Максименко, Ж. Піяже та ін.). 

 

5.1. Зміни в рівні та ступені організації рефлексивної компетентності 

особистості  

Висота (рівень) та ступінь організації – основні властивості системи, що 

функціонує як організована цілісність, – відображають різні аспекти міри 

організованості системи, які відрізняються за характером абстрактності та 

спільності. На думку М. І. Сетрова, ступінь організованості відображає в більшій 

мірі кількісний аспект організованості системи, а висота – якісний.   

Традиційно основним критерієм висоти організації системи дослідники 

вважали міру диференціювання та інтегрування. Однак, як було доведено 

представниками системно-організаційного підходу Е. Г. Винограєм та 

М. І. Сетровим, співвідношення міри диференціювання та інтегрування системи в 

більшій мірі відображає ступінь організації, оскільки висвітлює властивості 

внутрішньої структури в межах одного якісного рівня. Збільшення же висоти 

організації системи (рівня) пов’язане з такими якісними перетвореннями її 
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внутрішньої організації, які дозволяють системі перейти на новий рівень 

функціонування, котрий характеризується появою нових властивостей, зміною в 

характері співвідношення різних функцій. Отже, висота (рівень) організації 

системи відображає характер прогресивного зростання системи як цілісності, 

тобто за своєю природою дана ознака має «векторний характер», який визначає 

спрямованість основних змін у системі.   

Кількісним критерієм міри ступеня організації системи можна вважати 

показники сформованості кожного елемента та усієї системи. Введений нами 

показник загального рівня сформованості рефлексивної компетентності, який 

враховує кількісні параметри сформованості усіх чотирьох компонентів системи, 

враховує тим самим міру організації системи в «горизонтальній» площині. Однак, 

для визначення ступеня організованості системи недостатньо лише кількісно 

виміряти властивості системи, слід розглянути співвідношення інтегрувальних та 

диференціювальних тенденцій у межах даного рівня. Зниження міри 

диференційованості внутрішньої структури призводить до гомогенності її складу, 

що знижує здатність системи виконувати різноманітні функції, які доповнюють 

одна одну. Система починає функціонувати на низькому рівні оптимальності, 

оскільки її елементи дублюють функції один одного. Зниження інтегрованості 

системи сприяє розпаду системи на окремі складові, які починають 

функціонувати самостійно, вступаючи іноді у відносини конкуренції по 

відношенню один до одного.  

Таким чином, ступінь організованості системи рефлексивної компетентності 

ми будемо визначати за наступними критеріями: 1) співвідношення міри 

міжкомпонентних та внутрішньокомпонентних зв’язків; 2) рівень сформованості 

кожного компонента та усієї системи як інтегративного утворення.   

Розвиток системи в напрямку підвищення висоти її організації передбачає 

трансформацію внутрішньої структури, що призводить до появи нових функцій, 

які можуть компенсувати та доповнювати одна одну, забезпечуючи в такій спосіб 

пристосування системи до мінливих зовнішніх умов. Стабільність 

функціонування системи забезпечується при цьому змінами у функціях, що 

виконують елементи у складі цілого, при незмінності самих елементів. «Фактично 
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справа полягає в тому, що структура, переходячи на новий рівень організації, 

включає в себе структури (елементи), а отже, і властивості попереднього рівня, 

виявляється здатною через диференціювання цих елементів проявити не одну, а 

безліч властивостей, які також можуть придбати функцію» [454, с. 164]. На 

новому рівні в системи з’являються умови для більшого розкриття власних 

потенцій, для більш прогресуючого розвитку.  

Співвідношення аспектів інтегрування та диференціювання у процесі 

формування та забезпечення ефективного функціонування системи як 

багаторівневої ієрархії можна розглядати як один із критеріїв висоти організації 

системи. У нашому дослідженні ми виокремлюємо три рівні (когнітивний, 

метакогнітивний та особистісний), на яких функціонує рефлексивна 

компетентність, і які пов’язані з різним типом задач, що розв’язує суб’єкт у 

процесі життєдіяльності. Чим вище за складністю є задача, тим більш складні та 

організовані форми рефлексивної активності актуалізуються задля її розв’язання. 

Виражені тенденції до диференціювання елементів, що функціонують на одному 

рівні, та інтегрування різнорівневих утворень забезпечують найбільш оптимальні 

умови внутрішньої організації системи, що формують підстави для 

продуктивного функціонування, «до повного розкриття функцій» [318, с. 348].  

Іншим важливим критерієм рівня організації системи ми вважаємо 

сформованість елементів різних рівнів, оскільки лише за умови розвитку 

елементів усіх трьох рівнів суб’єкт отримує можливості для розв’язання 

рефлексивних задач різного рівня складності: і пов’язаних із відображенням 

специфіки власної розумової активності (когнітивний рівень), і з регулюванням 

власної внутрішньої активності у процесі пошуку рішення (метакогнітивний 

рівень), і з перетворенням ментальних структур, що входять до складу досвіду 

особистості, утворюють її «Я-концепцію» (особистісний рівень). 

Несформованість структур певного рівня визначає низьку ефективність 

активності суб’єкта, що у свою чергу формує вектор, який встановлює напрям 

можливих змін. Співвідношення показників рівнів сформованості елементів трьох 

рівнів організації відображає характер упорядкованості та узгодженості 

підструктур у «вертикальній» площині організації.  
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Таким чином, ми визначаємо два основні критерії аналізу рівня організації 

системи рефлексивної компетентності: 1) співвідношення сили міжрівневих та 

внутрішньорівневих зв’язків системи; 2) співвідношення трьох рівнів організації 

системи, представлені трьома стандартизованими за єдиною шкалою (станайнів) 

значеннями, що відображають рівень сформованості кожного з трьох її рівнів.  

У таблиці 5.1 ми наводимо середні значення показників сформованості 

основних компонентів рефлексивної компетентності двох підгруп досліджуваних, 

сформованих із числа осіб, що брали участь у дослідженні («ранній юнацький 

вік» та «зрілий юнацький вік»). Як свідчать отримані результати, у системі 

рефлексивної компетентності осіб зрілого юнацького віку суттєво збільшується 

лише рівень сформованості оцінно-мотиваційного компонента в порівнянні з 

результатами осіб раннього юнацького віку (t=2,49; α≥0,95).  

Таблиця 5.1 

Становлення основних компонентів рефлексивної компетентності особистості 

№ Показники 

Середні значення 
Значення 

критерію 

Стьюдента 

Ранній 

юнацький вік  

(N=110) 

Зрілий 

юнацький 

вік (N=110) 

1 
Загальний рівень сформованості інформаційного 

компонента компетентності 
4,72 4,80 0,33 

2 
Загальний рівень сформованості 

інструментального компонента компетентності 
4,8 5,14 1,26 

3 
Загальний рівень сформованості оцінно-

мотиваційного компонента компетентності 
4,55 5,20 2,49* 

4 
Загальний рівень сформованості поведінкового 

компонента компетентності 
5,14 5,11 0,11 

Примітка: * – емпіричне значення критерію Стьюдента є значущим при α≥0,95. 

Інші компоненти компетентності є вже достатньо сформованими 

утвореннями, а отже, ми припускаємо, що вони активно формуються та 

розвиваються в підлітковому віці, або навіть на більш ранніх вікових етапах. Не 

виключно, що розвиток складових інформаційного компонента має гетерогенний 

характер, межі зростання одних елементів співпадають із падінням темпів росту 

інших. Для уточнення даних припущень ми визначили значущі розбіжності за 

всіма складовими даних компонентів. У повному об’ємі дані наведені в таблицях 

И.1 – И.4 Додатку И. У таблиці 5.2 наведені найбільш суттєві результати 

порівняння двох підгруп за показниками сформованості елементів оцінно-
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мотиваційного компонента компетентності. 

    Таблиця 5.2 

Становлення складових оцінно-мотиваційного компонента рефлексивної 

компетентності  

№ Показники 

Середні значення 
Значення 

критерію 

Стьюдента 

Ранній 

юнацький вік  

(N=110) 

Зрілий 

юнацький 

вік (N=110) 

Загальний рівень сформованості здібностей до 

прогнозування власної активності 
4,35 5,48 4,09*** 

1 
Рівень сформованості здібності до визначення 

причин певних подій життєдіяльності 
4,45 5,23 3,31** 

2 
Рівень сформованості здібності до планування 

власної активності 
4,28 5,5 5,10*** 

3 
Завдання на розвиток здібностей до 

самовизначення в майбутньому 
0,27 -0,42 2,13* 

Примітка: * – емпіричне значення критерію Стьюдента є значущим при α≥0,95; ** – 

значуще при α≥0,99; *** – значуще при α≥0,999. 

Серед трьох складових даного компонента найбільш інтенсивно 

розвиваються прогностичні здібності, які забезпечують можливості суб’єкта 

аналізувати причини власних дій (t=3,31; α≥0,99), планувати різні форми своєї 

активності, спрямовуючи їх на досягнення певного результату (t=5,10; α≥0,999). 

Досліджувані двох підгруп не розрізняються за рівнем когнітивної складності 

власних систем критеріїв оцінювання рефлексивної активності та за характером 

життєвих завдань на саморозвиток. Ми вважаємо, що особливості формування та 

розвитку даних складових рефлексивної компетентності в більшій мірі залежить 

від індивідуальних властивостей суб’єктів, від якісної своєрідності організації 

їхніх інтелектуальних та мотиваційних сфер особистості. 

Суттєво збільшується у процесі становлення компетентності рівень 

активності молодих осіб у визначенні причин (t=2,32; α≥0,95) та наслідків (t=3,86; 

α≥0,999) власних дій, що призводить до того, що вони починають бачити більш 

широке поле ймовірних підстав власної активності (t=2,1; α≥0,95) та ефектів від її 

реалізації (t=3,96; α≥0,999). Це суттєво збільшує можливості суб’єкта висувати 

припущення щодо можливих помилок, які призвели до негативних результатів, 

формувати оцінні судження щодо вірогідності отримання позитивного результату 

у процесі розумової діяльності, проводити аналіз процесу подолання проблемних 
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ситуацій, визначаючи етапи виникнення найбільш ймовірних утруднень. Такий 

усвідомлений підхід до процесу подолання проблемних ситуацій різного рівня 

складності суттєво збільшує можливості суб’єкта контролювати його перебіг, 

сприяє мобілізації більш широкого об’єму ресурсів, запобігає спрощенню задачі, 

що розв’язує суб’єкт, застосуванню невідповідних алгоритмів у процесі 

знаходження шуканого.  

З часом суб’єкти більше зосереджують увагу на особливостях самого 

процесу вирішення проблеми (t=4,27; α≥0,999), визначають причини своїх невдач 

саме у складності завдання, у відсутності попереднього досвіду в розв’язуванні 

задач даного типу, у неуважному ознайомленні з умовами та вимогами задачі, у 

формуванні неадекватної репрезентації тощо. При визначенні наслідків суб’єкти 

зрілого юнацького віку частіше зосереджують увагу і на віддалених результатах 

(t=2,47; α≥0,95), і на наближених у часі труднощах (t=3,34; α≥0,999), з якими їм 

доведеться зіткнутися за певних обставин. Прогнозування саме даних аспектів 

майбутньої діяльності дозволяє їм своєчасно застосувати заходи контролю та 

корекції. 

Адекватна оцінка рівня складності задачі та прогнозування «зон утруднень» 

у процесі її розв’язання стають підставами для активного планування як 

змістового (t=2,15; α≥0,95), так і операційного аспектів своєї розумової діяльності 

(t=2,98; α≥0,99). Формування детального плану є неодмінною умовою 

упорядкування різних форм активності суб’єкта, що запобігає повторенню 

неефективних дій у процесі вирішення проблем, перенесенню з минулого досвіду 

тих алгоритмів, що мало відповідають актуальним умовам, сприяє усвідомленому 

обранню ефективних стратегій, які забезпечують розв’язання рефлексивних задач 

з оптимальним використанням рефлексивних ресурсів.   

Особи раннього юнацького віку демонструють більш високі результати за 

показником кількості негативних прогнозів на майбутнє (t=2,84; α≥0,99) та рівня 

актуальності завдань на розвиток здібностей до самовизначення в майбутньому 

(t=2,13; α≥0,95). Отже, формування негативних варіантів життєвих перспектив 

спрацьовує як захисний механізм, підготовляючи суб’єктів до будь-яких варіантів 

розвитку подій. Це створює підстави для виправдання власної пасивності, 
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недостатньої цілеспрямованості, а головне, захищає від глибокого внутрішньо-

особистісного конфлікту, коли результати досвіду не відповідають уявленням 

суб’єкта про власні можливості. Внутрішній конфлікт, на думку Р. Бернса, блокує 

переживання безпосередньо негативних емоцій з приводу невідповідності 

результатів дій власним очікуванням, вони спотворюються, що заважає їхньому 

адекватному інтегруванню до «Я-концепції». Виникає стан дезадаптації 

особистості, який мало сприяє розвитку психологічної зрілості особистості [40], 

[553], [609], [618].   

Також особи раннього юнацького віку виявляють більшу схильність до 

відтермінування вирішення завдань на самовизначення, які припускають 

усвідомлення власної життєвої позиції та принципів, на підставі чого 

визначаються пріоритетні життєві цілі та розробляються програми їхнього 

досягнення. Саме завдання на самовизначення пов’язані з проектуванням 

власного майбутнього, зі створенням життєвих перспектив та обранням життєвої 

стратегії. Особи раннього юнацького віку відтягують у часі визначення власної 

позиції, оскільки це дає підстави відтермінувати і решту завдань, пов’язаних уже 

безпосередньо з активними змінами в засобах поводження, або з перетворенням 

образу себе. Такі особи гнучко переключаються на розв’язання інших задач, які 

вимагають меншої відповідальності, але дають підстави для переживання 

насиченості власного життя. 

У таблиці 5.3 наведені результати порівняння двох підгруп за показниками 

сформованості елементів інформаційного компонента рефлексивної 

компетентності. Ми припустили, що найбільш суттєві зміни в характері 

організації даного компонента будуть стосуватися рівня сформованості 

метакогнітивної поінформованості та моделі «Я-рефлексуючого». Однак, 

отримані дані показали, що в більшій мірі змінюється рівень сформованості 

системи знань суб’єкта про рефлексію та форми її активності (t=2,67; α≥0,99). У 

процесі набуття досвіду в суб’єктів юнацького віку поширюється об’єм 

декларативних знань про специфіку рефлексії (t=3,38; α≥0,999) та процедурних 

знань про засоби регулювання та розвитку рефлексивної активності (t=2,87; 

α≥0,99). Важливо, що окрім збільшення об’єму різних доменів системи знань 
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спостерігається і підвищення рівня активності суб’єктів у відтворенні знань про 

специфіку рефлексії (t=2,33; α≥0,95), що свідчить про сформовану готовність 

використовувати здобуту в досвіді інформацію для вирішення певних завдань. 

Збільшується з часом і рівень відкритості даної системи знань (t=2,12; α≥0,95), що 

демонструє зростання її зрілості як системи, яка стає здатною підтримувати 

власну цілісність, незважаючи на суперечності між засвоєними даними та 

відомостями. Висока толерантність системи знань до невизначеності та 

суперечливості робить її більш чутливою до новизни. Відомості, що не 

відповідають раніше засвоєній інформації, не ігноруються або спотворюються, а 

інтегруються в систему через активізацію складних форм розумової активності, 

завданням котрих є упорядкувати інформацію в системі, встановити змістові 

відносини між даною інформацією та іншими елементами системи.  

Таблиця 5.3 

Становлення складових інформаційного компонента рефлексивної 

компетентності  

№ Показники 

Середні значення 
Значення 

критерію 

Стьюдента 

Ранній 

юнацький вік  

(N=110) 

Зрілий 

юнацький 

вік (N=110) 

Загальний рівень сформованості системи знань 

суб’єкта про рефлексію 
4,79 5,50 2,67** 

1 
Рівень сформованості знань про специфіку 

рефлексивної активності 
4,69 5,56 3,38*** 

2 
Рівень сформованості знань про засоби 

регулювання та розвитку різних форм рефлексії 
4,75 5,49 2,87** 

3 Самооцінка готовності до вирішення проблем 40,69 42,59 2,04* 

4 Рівень необхідності знань із теми «Рефлексія» -0,25 0 1,98* 

5 
Рівень оцінки загальної обізнаності стосовно 

рефлексії та рефлексивних здібностей 
-0,09 0,24 2,76** 

Примітка: * – емпіричне значення критерію Стьюдента є значущим при α≥0,95; ** – 

значуще при α≥0,99; *** – значуще при α≥0,999. 

Суперечливий характер сформованості метакогнітивної поінформованості в 

осіб раннього юнацького віку виявляється в тому, що вони неадекватно високо 

оцінюють свою обізнаність з теми «Рефлексія» (t=2,7; α≥0,99). Невідповідність 

самооцінки рівня своїх знань реальному їхньому об’єму є наслідком недостатньої 

зрілості самооцінних механізмів, які на даному етапі розвитку виконують у 

більшій мірі регулятивну роль, підтримуючи впевненість юнаків у власних 
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можливостях та забезпечуючи високий рівень самоповаги, ніж відображувальну 

функцію (визначення реального рівня знань). Розвиток особистісної рефлексії 

через самоспостереження, самоспоглядання та самоаналіз забезпечує 

співвідношення оцінок власних вчинків, переживань та думок з уявленнями про 

власне «Я» та навколишню реальність. Відповідність елементів досвіду 

внутрішнім орієнтирам саме на даному етапі стає більш важливою умовою, ніж 

узгодженість із зовнішніми стандартами. Перебільшена оцінка своїх можливостей 

(знань та вмінь) забезпечує позитивне узагальнене ставлення до себе, «яке 

виявляється в задоволенні собою, почутті власної гідності, … узгодженості свого 

Я-реального з Я-ідеальним» [73]. Така висока оцінка своїх можливостей стає 

важливим чинником високої соціальної активності, високих домагань, вона 

спонукає суб’єктів доводити до кінця розпочаті справи, не ухилятися від складних 

форм діяльності. Всупереч такій високій оцінці обізнаності суб’єкти раннього 

юнацького віку усвідомлюють, що вони ще недостатньо внутрішньо підготовлені 

до подолання складних проблемних та конфліктних ситуацій (t=2,04; α≥0,95). 

Завищена самооцінка власних знань стримує їхню пошукову інтелектуальну 

активність, молоді особи не відчувають необхідності в поповненні своїх знань, в 

засвоєнні нових алгоритмів та прийомів внутрішньої роботи (t=1,98; α≥0,95). Ось 

чому подальший розвиток інформаційного компонента, особливо метакогнітивної 

поінформованості та моделі «Я-рефлексуючого», потребує дозрівання механізмів 

самооцінки, узгодження оцінок власного «Я» та домагань із зовнішніми та 

внутрішніми стандартами. Результатом такого процесу розвитку стає 

інтегрований образ себе як суб’єкта рефлексивної активності, у якому узгоджені 

всі сторони «Я» («реальне», «належне», «можливе» та «ідеальне»), а на підставі 

їхнього співвідношення визначаються адекватні орієнтири для подальшої корекції 

власних якостей, формуються програми саморозвитку.        

Наше припущення, що інструментальний та поведінковий компоненти 

інтенсивно формуються та розвиваються на попередніх етапах розвитку 

особистості, підтвердилося, оскільки впродовж юнацького періоду практично не 

відбувається змін у рівні сформованості складових даних компонентів. У таблиці 

5.4 наведені результати порівняння двох підгруп за показниками сформованості 
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елементів інструментального та поведінкового компонентів рефлексивної 

компетентності.  

Таблиця 5.4 

Становлення складових інструментального та поведінкового компонентів 

рефлексивної компетентності  

№ Показники 

Середні значення 
Значення 

критерію 

Стьюдента 

Ранній 

юнацький вік  

(N=110) 

Зрілий 

юнацький 

вік (N=110) 

Інструментальний компонент 

1 
Уміння упорядковувати процес пошуку рішення, 

здійснювати перевірку своїх припущень 
20,27 21,68 1,98* 

2 
Уміння гнучко змінювати позицію, вибирати нові 

способи вирішення проблеми 
21,33 22,95 2,38* 

Поведінковий компонент 

3 
Готовність витрачати додаткові ресурси (форма 

«Критичність в аналізі та оцінці інформації») 
2,19 2,51 2,26* 

4 
Глибинна обробка інформації з критичною 

оцінкою результатів 
4,52 5,25 2,54* 

5 Раціональний підхід до пошуку розв’язку задачі 3,40 3,83 1,99* 

Примітка: * – емпіричне значення критерію Стьюдента є значущим при α≥0,95; ** – 

значуще при α≥0,99; *** – значуще при α≥0,999. 

Ми можемо констатувати значущі зміни лише в рівні сформованості вміння 

упорядковувати процес пошуку розв’язки задачі та здійснювати перевірку 

власних припущень (t=1,98; α≥0,95) та вміння особистісного рівня організації, що 

забезпечує гнучку зміну позиції суб’єкта у процесі подолання проблемно-

конфліктної ситуації, надаючи в такій спосіб можливість апробувати нові засоби 

та прийоми (t=2,38; α≥0,95). Розвиток даних умінь ми пов’язуємо, перш за все, з 

формуванням основного механізму особистісної рефлексії. Підхід до себе як до 

об’єкта власної активності, що має різні властивості та сторони, актуалізує 

установку суб’єкта виокремлювати декілька таких аспектів власного Я, 

«учасників свого життя», та здійснювати аналіз ситуації через призму однієї з 

множини можливих позицій, не виключаючи інші підходи до цієї ж проблеми. 

Виокремлення однієї з можливих позицій, з одного боку, звужує простір аналізу, 

але, з іншого боку, збільшує ступінь свободи різних форм активності, оскільки 

дозволяє активізувати широкий інструментальний арсенал засобів за рахунок 

зниження рівня критичності та відповідальності. Тривога з приводу отримання 
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негативного результату відіграє стримувальну роль у процесі творчого пошуку 

нового засобу розв’язання задачі, оскільки стимулює до дії захисні механізми 

особистості. Вибір нової позиції, яка не властива суб’єкту в повсякденному житті, 

дозволяє сформувати певну дистанцію, відсторонитися від стандартів та вимог 

власного Я, що знижує не лише відповідальність, але й тривогу, звільняючи таким 

чином енергію для пошуку та експериментування. Окрім того, саме впродовж 

юнацького віку в суб’єктів формується установка на більш ретельний аналіз 

інформації, здійснення якого дозволяє контролювати власні імпульсивні прояви 

за рахунок організації процедур перевірки власних припущень. Утримання себе 

від прийняття поспішних рішень вивільняє час суб’єкту для аналізу свого 

попереднього досвіду, визначення найімовірнісних помилок та організації заходів 

протидії їхній появі. Безумовно велику роль у даному самоаналізі відіграє 

розвинена метакогнітивна поінформованість, яка активізує уявлення суб’єкта про 

власні знання та незнання з певного питання, відтворює інформацію про ті 

прийоми, які пройшли попереднє позитивне самопідкріплення у схожих ситуаціях 

[542].   

Відбуваються і певні зміни в характері організації поведінкового компонента. 

Зростає рівень сформованості стратегій, пов’язаних із більш глибинною обробкою 

інформації та критичною оцінкою власних можливостей (t=2,54; α≥0,95). 

Суб’єкти зрілого юнацького віку розуміють доречність призупинення зовнішньої 

активності на етапі ознайомлення з умовами проблемної ситуації, витрачання 

додаткового часу на формування адекватної репрезентації задачі та аналіз 

актуальних і потенційних ресурсів ще до прийняття рішення відносно власних 

дій. Ретельний аналіз інформації дозволяє їм економити зусилля та особистісні 

ресурси, активізуючи установку на раціональний підхід до організації процесу 

пошуку засобу подолання проблемно-конфліктної ситуації (t=1,99; α≥0,95). 

Раціональна стратегія заснована на аналізі попереднього досвіду та актуального 

стану суб’єкта: перевага віддається тим засобам, які дозволяють отримати 

результат із мінімальними витратами. Суб’єкт постійно здійснює корегування в 

системі «об’єктивні умови – домагання – актуальні можливості» через 

мобілізацію необхідних ресурсів та уточнення власних домагань, погоджуючи 
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останні з реальними умовами, у яких відбувається процес подолання проблемної 

ситуації.     

Суб’єкти зрілого юнацького віку виявляють готовність використовувати 

стратегії, які забезпечують розв’язання задачі за рахунок активізації додаткових 

ресурсів, іноді навіть у надмірній мірі (t=2,26; α≥0,95). З одного боку, таке 

неекономне витрачання ресурсів може знизити адаптаційний потенціал 

особистості до моменту їхнього оновлення, а з іншого боку, дозволить суб’єктам 

уникнути переживань власної неуспішності, що також може відтягнути певні 

ресурси на відтворення робочого налаштування, гальмування негативних 

почуттів, розв’язування дисонансу між когніціями. Отже, набуваючи досвіду 

рефлексування, суб’єкти відпрацьовують ті стратегії подолання проблемних 

ситуацій, які пов’язані з більш глибоким аналізом інформації, що надходить, із 

критичною оцінкою свого потенціалу, з раціональним підходом до обрання 

засобів та прийомів поводження, що враховує оцінку різних аспектів ситуації. 

Уникання переживань власної неуспішності через витрачання додаткових 

ресурсів дозволяє їм контролювати появу негативних персеверацій та румінацій, 

підтримуючи себе в мобілізаційному робочому стані.  

Використовуючи процедуру оцінки сили зв’язків між окремими елементами 

рефлексивної компетентності, описану в підрозділі 4.3, ми порівняли міру 

вираженості тенденцій до інтегрування та диференціювання в обраних підгрупах 

досліджуваних. Ступінь організації системи компетентності буде тим вищий, чим 

більше буде переважати тенденція до інтегрування різнокомпонентних складових 

над тенденцією до ізольованого об’єднання їх в окремі компоненти. Як свідчать 

результати, наведені в таблиці 5.5, індекси співвідношення двох мір приблизно 

однакові в двох підгрупах. Отже, у нашому дослідженні не виявлено тенденції до 

підвищення ступеня сформованості рефлексивної компетентності на етапі її 

становлення.  

Розглянемо основні тенденції становлення рефлексивної компетентності за 

показниками рівня (висоти) її організації. Результати, наведені в таблиці 5.6 

свідчать, що індекс співвідношення міжрівневих зв’язків, що відображають силу 

тенденції до інтегрування, з мірою вираженості внутрішньорівневих відносин, 
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низькі значення яких відповідають тенденції до диференціювання елементів 

системи, суттєво вищий за значенням у підгрупі досліджуваних раннього 

юнацького віку (1,49).  

 Таблиця 5.5  

Характер співвідношення міри міжкомпонентних та внутрішньокомпонентних 

зв’язків у системі рефлексивної компетентності на етапі її становлення 

Тип зв’язків 
Ранній  

юнацький вік 

Зрілий  

юнацький вік 

Внутрішньокомпонентні зв’язки 49 45 

Міжкомпонентні зв’язки 69 67 

Індекс співвідношення міри міжкомпонентних та 

внутрішньокомпонентних зв’язків 
1,41 1,49 

Отже, ми можемо говорити про те, що в більшості суб’єктів 15-16 років 

рефлексивна компетентність функціонує як ієрархічно організована система. 

Наявність великої кількості міжрівневих зв’язків дозволяє організувати контроль 

та регуляцію з боку утворень більш високого рівня організації над тими 

елементами, що функціонують на нижчих рівня системи. Це створює умови для 

реалізації здатності системи до самоорганізації: вищі рівні виконують функцію 

контролю, нижчі – забезпечують ресурсами та безпосередньо здійснюють 

реалізацію рефлексивної активності.  

Таблиця 5.6 

Характер співвідношення міри міжрівневих та внутрішньорівневих зв’язків у 

системі рефлексивної компетентності на етапі її становлення 

Тип зв’язків 
Ранній  

юнацький вік 

Зрілий  

юнацький вік 

Внутрішньорівневі зв’язки 43 49 

Міжрівневі зв’язки 64 46 

Індекс співвідношення міри міжрівневих зв’язків до 

сили внутрішньорівневих відносин 
1,49 1,07 

Низька кількість внутрішньорівневих відносин між елементами одного рівня, 

яка спостерігається в підгрупі осіб раннього юнацького віку, свідчить про 

достатньо високий рівень диференціації елементів системи, кожен із яких 

функціонує як самостійне утворення. Однак, низький рівень сформованості 

окремо кожного елемента не дає можливість системі ефективно функціонувати, 

забезпечуючи адекватну адаптацію до мінливих умов та високу результативність 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


309 

тих форм рефлексивної активності, які вона організує. Поступове зростання рівня 

організації оцінно-мотиваційного компонента системи, а також збільшення рівня 

сформованості окремих складових інших компонентів, особливо інформаційного, 

сприяє реорганізації структури.  

У суб’єктів зрілого юнацького віку суттєво зменшується кількість 

міжрівневих зв’язків та дещо зростає число внутрішньорівневих відносин. Таке 

спрощення внутрішньої структури знижує негативний вплив несформованих 

утворень вищого (особистісного) рівня на ефективність функціонування 

елементів когнітивного рівня. Як свідчать дані таблиці 5.7, особи другої підгрупи 

більш ефективно розв’язують рефлексивні задачі на когнітивному рівні 

функціонування рефлексивної компетентності (t=1,65; α≥0,9). Хоча дана 

закономірність реалізується ще на рівні тенденції, однак вона доказує, що з 

досвідом у суб’єктів вдосконалюється здатність більш продуктивно контролювати 

та регулювати власну розумову активність.  

Таблиця 5.7  

Розбіжності в характері рівневої організації рефлексивної компетентності осіб 

раннього та зрілого юнацького віку 

№ Показники 

Середні значення 
Значення 

критерію 

Стьюдента 

Ранній 

юнацький вік  

(N=110) 

Зрілий 

юнацький 

вік (N=110) 

1 
Загальний рівень сформованості утворень 

когнітивного рівня рефлексивної компетентності 
4,88 5,30 1,65* 

2 

Загальний рівень сформованості утворень 

метакогнітивного рівня рефлексивної 

компетентності 

4,93 5,21 1,11 

3 
Загальний рівень сформованості утворень 

особистісного рівня рефлексивної компетентності 
4,92 5,07 0,59 

4 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності особистості 
4,93 5,25 1,22 

Примітка: * – емпіричне значення критерію Стьюдента є значущим при α≥0,90. 

На інших рівнях організації ми не можемо говорити про переваги, оскільки 

продовжується процес інтенсивного формування та розвитку і окремих елементів 

системи, становлення структури внутрішніх взаємозв’язків. Важливо ще раз 

підкреслити, що низький рівень ієрархічних зв’язків між різними рівнями системи 

дозволяє знизити негативний вплив недостатньої сформованості утворень 
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метакогнітивного рівня, які виконують функцію регулювання власної 

рефлексивної активності, та складових особистісного рівня, що відповідають за 

організацію процесів саморозвитку рефлексивних здібностей особистості, на 

характер функціонування утворень когнітивного рівня. Такий стан системи 

дозволяє суб’єктам показувати високу результативність у розв’язанні 

рефлексивних задач даного рівня попри незавершеність процесів формування 

утворень вищих рівнів системи. Ми можемо припустити, що стан порушення 

внутрішньої інтегрованості між окремими рівнями системи є необхідним 

періодом її розвитку, оскільки саме на даному етапі можливі «якісні стрибки» 

системи на інший рівень організації, підставами яких стають і збільшення 

кількісного рівня сформованості елементів, і послаблення внутрішньої зв’язності 

їх у межах єдиної системи.   

Отже, ми можемо констатувати, що у процесі становлення рефлексивної 

компетентності в юнацькому віці не відбувається суттєвих змін у ступені та рівні 

її організації. Збільшується лише рівень розвитку прогностичних здібностей як 

важливого елемента оцінно-мотиваційного компонента, що функціонує на 

метакогнітивному рівні організації рефлексивної компетентності, та зростає 

рівень організації системи знань суб’єкта про рефлексію та форми рефлексивної 

активності (когнітивний рівень інформаційного компонента компетентності). 

Серед чотирьох компонентів суттєве додавання в рівні організації показує лише 

оцінно-мотиваційний компонент.  

Процес розвитку більшості елементів системи має нерівномірний характер, 

що виражається в гетерогенності темпів зростання окремих складових системи 

рефлексивної компетентності. Високий рівень одних складових збігається з 

низькою продуктивністю функціонування інших, що породжує суперечності 

усередині окремого компонента та всієї системи. Найбільш суперечливий 

характер функціонування ми спостерігаємо в межах інформаційного компонента. 

При низькому рівні сформованості системи знань суб’єктів раннього юнацького 

віку стосовно особливостей рефлексивних форм активності ми констатуємо 

високий рівень оцінки ними власної обізнаності в цьому питанні. Зафіксована 

виражена тенденція на десятивідсотковому рівні значущості до переваги рівня 
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сформованості моделі «Я-рефлексуючого» у осіб більш раннього віку (t=1,78; 

α≥0,9), яка пов’язана з більш високим рівнем оцінки ними власного 

рефлексивного потенціалу (t=1,62; α≥0,9). Отже, у ранньому юнацькому віці 

досліджувані мають більш оптимістичні уявлення про себе як суб’єкта 

рефлексивної активності, ніж у більш зрілому віці, що є наслідком обмеженості 

їхнього рефлексивного досвіду. Високі уявлення про свої потенційні можливості 

сприяють формуванню завищених домагань, які мало відповідають зовнішнім 

вимогам, однак дозволяють швидко мобілізувати зусилля, необхідні для 

оптимізації розумової активності. Таке нераціональне ставлення до власних 

ресурсів є однією з причин швидкого професійного або життєвого вигорання 

суб’єктів, що проявляється у відчутті «нещасливості», втоми від життєвих 

проблем. Профілактикою появи подібних психологічних дисфункцій може стати 

розвиток рефлексивної компетентності, елементи якої забезпечують «певну 

«зупинку» і постановку задачі на рефлексію ситуації і події, її інтелектуальне 

опрацювання, трансформацію інтерпретаційного фільтра» [471].  

 

5.2. Трансформація внутрішньої структури системи рефлексивної 

компетентності у процесі її становлення 

На даному етапі роботи нашою задачею є визначення розбіжностей у 

характері організації внутрішньої структури рефлексивної компетентності в осіб 

раннього та зрілого юнацького віку, що дозволить нам виокремити основні 

напрями структурних трансформацій цієї системи. У таблиці 5.8 наведено дані 

відносно двох факторних структур, отриманих завдяки застосуванню процедури 

факторного аналізу на первинних даних двох підгруп.  

Як свідчать дані в таблиці, найбільш диференційованими в двох підгрупах є 

інформаційний компонент рефлексивної компетентності, який поєднує по чотири 

складові в кожній підгрупі, пояснюючи 26,66% (у підгрупі осіб раннього 

юнацького віку) та 26,52% (у підгрупі осіб зрілого юнацького віку) сумарної 

дисперсії. Отже, рівні сформованості інформаційних елементів (інформаційних 

ментальних структур) є найбільш значущими для пояснення індивідуальних 

розбіжностей у кожній вибірці.   
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Таблиця 5.8  

Внутрішня структура рефлексивної компетентності в осіб раннього та зрілого 

юнацького віку 

№ 

Основні елементи 

рефлексивної системи в 

ранньому юнацькому віці 

Відсоток 

сумарної 

дисперсії 

№ 

Основні елементи 

рефлексивної системи в 

зрілому юнацькому віці 

Відсоток 

сумарної 

дисперсії 

Інформаційний компонент  

1 

уявлення суб’єкта про власні 

рефлексивні здібності, раціональні 

стратегії та рефлексивний стиль  

9,63 1 

 модель «Я-рефлексуючого», 

уявлення суб’єкта про власні 

рефлексивні здібності, особистісні 

рефлексивні вміння та рефлексивний 

стиль 

10,53 

2 

система знань суб’єкта про рефлексію 

та метакогнітивна обізнаність з теми 

«Рефлексія»  

7,26 2 
система знань суб’єкта про 

рефлексію та прогностичні здібності 
6,25 

3 модель «Я-рефлексуючого» 6,58 3 
метакогнітивна обізнаність з теми 

«Рефлексія» 
5,34 

4 

метакогнітивна поінформованість 

суб’єкта та особистісні рефлексивні 

вміння  

3,19 4 

модель «Я-рефлексуючого» та 

особливості метакогнітивної 

поінформованості 

4,40 

Інструментальний компонент  

5 
когнітивні та метакогнітивні 

рефлексивні вміння 
7,12 5 когнітивнірефлексивні вміння 4,36 

6 особистісні рефлексивні вміння 3,74 6 

метакогнітивні рефлексивні вміння 

та особливості організації системи 

критеріїв оцінювання  

3,75 

Оцінно-мотиваційний компонент  

7 життєві завдання на саморозвиток 4,75 7 
система критеріїв оцінювання та 

життєві завдання на саморозвиток 
4,77 

8 
система критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності суб’єкта 
3,69 8 

здібності до прогнозування власної 

активності 
3,24 

9 
здібності до прогнозування власної 

активності 
3,65 

 
  

Поведінковий компонент  

10 
стратегії, спрямовані на застосування 

внутрішніх орієнтирів 
7,35 9 

стратегії, пов’язані з глибинною 

обробкою та критичним аналізом 

інформації 

7,30 

11 
рефлективність як когнітивно-

стильова властивість особистості 
4,53 10 

раціональні стратегії подолання 

проблемних ситуацій 
5,02 

12 

стратегії глибинної обробки й 

критичного аналізу інформації та 

метакогнітивні вміння 

4,17 11 
рефлективність як когнітивно-

стильова властивість особистості 
4,79 

   12 
стратегії орієнтації на зовнішні 

стандарти 
3,72 

Відсоток сумарної дисперсії, що 

пояснює дана структура факторів 
65,7 

Відсоток сумарної дисперсії, що 

пояснює дана структура факторів 
63,5 

На другому місці за пояснювальною силою факторів знаходиться 

поведінковий компонент (16,05% та 20,83% відповідно). Останні місця займають 
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інструментальний (10,86% та 8,11% відповідно) та оцінно-мотиваційний (12,09% 

та 8,01%) компоненти, з тією лише різницею, що пояснювальна сила факторів 

поведінкового компонента переважала в підгрупі осіб зрілого юнацького віку, а 

сила оцінно-мотиваційного та інструментального компонентів була більшою в 

підгрупі осіб раннього юнацького віку.  

Отже, ми можемо зробити перші висновки, відносно трансформації загальної 

структури рефлексивної компетентності у процесі її становлення: 1) збільшується 

значущість поведінкового компонента в поясненні індивідуальних розбіжностей; 

2) послаблюється вплив оцінно-мотиваційного та інструментального компонентів 

на пояснення індивідуальних розбіжностей внаслідок інтегрування їхніх складових; 

3) елементи поведінкового компонента стають більш диференційованими та 

незалежними від впливу інших складових компетентності [431].  

Визначимо основні зміни в організації кожного компонента рефлексивної 

компетентності (див. табл. К.1-К.10 Додатку К та табл. Л.1-Л.12 Додатку Л). У 

підгрупі досліджуваних осіб раннього юнацького віку інформаційний 

компонент є найбільш значущим у поясненні індивідуальних розбіжностей, а 

ступінь його диференціації не поступається мірі розгалуженості у структурі осіб 

більш старшого віку. Отже, інформаційна складова рефлексивної компетентності 

– одна з основних зон зростання системи рефлексивної компетентності на етапі її 

становлення. Одним із шляхів підвищення її рівня є збільшення знань суб’єкта 

відносно рефлексії та різних її форм, усвідомлення власних рефлексивних 

здібностей та формування на підставі цих метакогнітивних знань зрілої моделі 

«Я-рефлексуючого», що тягне за собою зростання інструментальних та 

поведінкових складових за рахунок розгалуженої системи міжкомпонентних 

зв’язків. На більш пізніх етапах розвитку зростання системи знань сприятиме і 

підвищенню рівня сформованості прогностичних здібностей особистості.   

У структурі рефлексивної компетентності осіб раннього юнацького віку 

система уявлень суб’єкта про власні рефлексивні здібності (складова 

метакогнітивної поінформованості) входить до складу симптомокомплексу 

властивостей, що поєднує інформаційні та поведінкові елементи (табл. К.1). Чим 

більш високо суб’єкти оцінюють свою готовність вирішувати проблеми (0,43), що 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


314 

виникають у процесі виконання основної діяльності, свою здатність здійснювати 

регулювання власної поведінки (0,52) за рахунок використання здобутих знань та 

усвідомленого досвіду (0,43), тим частіше вони використовують раціональні 

стратегії вирішення проблем (0,61), більше орієнтуються на власні стандарти 

(0,81), проявляють більш високий рівень сформованості конструктивно- 

рефлексивного стилю подолання проблемних ситуацій (0,61). Отже, підґрунтям 

раціонального підходу до подолання проблемних ситуацій та здатності 

контролювати деструктивні прояви рефлексивної активності є сформована 

система уявлень суб’єкта про власні рефлексивні здібності та можливості. 

Формування цієї системи вимагає від суб’єкта достатньо великого досвіду 

рефлексування та ретельного аналізу отриманих результатів. Система метазнань, 

отриманих у ході рефлексування, – важлива умова оптимізації активності 

суб’єкта, «заснованої на максимізації глобальної функції корисності» [197, с. 278]. 

Метакогнітивна обізнаність суб’єкта з теми «Рефлексія» поєднана з 

загальними знаннями та уявленнями про особливості рефлексивної активності 

(див. табл. К.2 Додатку К). Чим більшим об’ємом декларативних (0,72), 

процедурних (0,61) та умовних (0,66) знань володіє суб’єкт про рефлексію, тим 

більше він усвідомлює необхідність та корисність цих знань для організації 

ефективного рефлексування (0,62), тим більш високий рівень готовності 

докладати зусиль для знаходження додаткової інформації з даного питання він 

виявляє (0,63). Сформованість структурованої системи знань є важливим 

чинником готовності особистості підвищувати свою обізнаність із теми 

«Рефлексія».  

Третьою складовою інформаційного компонента виступає модель «Я-

рефлексуючого» (див. табл. К.3). Рівень її сформованості суттєво впливає на 

рівень самооцінки особистістю власної готовності вирішувати проблеми, що 

виникають у процесі виконання тієї чи іншої діяльності (0,5). Отже, суб’єкти зі 

сформованими уявленнями про себе як суб’єкта рефлексивної активності 

виокремлюють реалістичні домагання, узгодженні з уявленнями про власні 

ресурси (0,9), і відчувають себе спроможними досягати їх, демонструючи високу 

продуктивність. Узгодженість уявлень суб’єкта про власні потреби з 
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можливостями та соціальними очікуваннями (внутрішніми та зовнішніми 

стандартами) є важливим інструментом «саморозгортання», у процесі якого 

людина визначає власні резерви, усвідомлює механізми мобілізації своїх 

потенційних ресурсів, підвищує рівень загальної загартованості до змін та 

випробувань. «Особистість із реалістичними життєвими домаганнями 

відрізняється активністю, цілеспрямованістю, креативністю, упевненістю в собі, 

здатністю до осмислювання свого життя, інтерпретації набутого досвіду…», – 

визначає Т. М. Титаренко [507, с. 4].  

Останню складову інформаційного компонента утворюють у ранньому 

юнацькому віці особливості організації метакогнітивної поінформованості 

суб’єкта стосовно своїх рефлексивних здібностей і ресурсів та особистісні 

рефлексивні вміння, пов’язані з зосередженням уваги суб’єкта саме на власній «Я-

концепції», на перегляді та уточненні уявлень про власні можливості (див. табл. 

К.4). Застосування практик смисловизначення (0,38) та смислотворення (0,53), які 

через активування нових смислових контекстів дозволяють побачити позитивні 

аспекти в події, що оцінюється як несприятлива, визначити ті аспекти ситуації, 

котрі складно побачити та усвідомити внаслідок дії захисних механізмів. Така 

діяльність дозволяє суб’єкту, на думку Д. О. Леонтьєва, усвідомити смислові 

регулятори своєї активності, що, у свою чергу, «забезпечує більш високий рівень 

оволодіння суб'єктом своєю власною діяльністю, контроль її протікання» [238, 

с. 261]. Розширення смислових контекстів сприяє визволенню особистості з-під 

впливу «спокус ситуації і одномоментних імпульсивних спонукань», визначенню 

своєї перспективної стратегіальної спрямованості. Активізація даних умінь 

залежить від характеру сформованості метакогнітивної поінформованості 

суб’єкта: від рівня обізнаності стосовно специфіки рефлексії (0,61), готовності 

підвищувати свою обізнаність з цієї теми в подальшому (0,46) та готовності 

докладати зусилля для знаходження додаткових відомостей з цієї теми, що може 

суттєво вплинути на характер організації процесу подолання проблемної ситуації 

(0,44). Таким чином, рівень обізнаності суб’єкта з теми «Рефлексія» є важливим 

внутрішнім фактором, що впливає на застосування смислотвірних умінь, які 

знижують внутрішню напругу та формують готовність суб’єкта до активного 
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самодослідження та самоздійснення через підключення нових смислових 

контекстів, переосмислення альтернативних варіантів розвитку подій.     

Інформаційний компонент рефлексивної компетентності в системі осіб 

зрілого юнацького віку поєднує чотири складові, однак, лише метакогнітивна 

поінформованість функціонує як самостійний елемент, який забезпечує 

оцінювання власних рефлексивних здібностей на підставі усвідомлення своїх 

метакогнітивних знань (див. табл. Л.3 Додатку Л). Чим вище оцінює суб’єкт свою 

обізнаність з теми «Рефлексія» (0,81), тим більш високу готовність її підвищувати 

він виявляє (0,87). Отже, наявні знання є важливим мотиватором для їхнього 

подальшого збільшення. Чим більше знає людина, тим більше вона розуміє 

обмеженість власних уявлень та засвоєних відомостей, тим краще окреслює зону 

свого «незнання», що стимулює докладати зусиль, спрямованих на зняття 

невизначеності, поширення відомого. В. П. Зінченко підкреслював, що «живе 

знання являє собою свого роду інтеграл (суперпозицію) різних видів знання: 

знання до знання, інституціолізовані знання, знання про знання − і незнання: 

незнання свого незнання, знання про незнання» [161, с. 32-33]. У моделі 

«рефлексивної компетентності» Н. Бурча визначені чотири основні рівні знань: 

«неусвідомлена некомпетентність», «усвідомлена некомпетентність», 

«усвідомлена компетентність» та «неусвідомлена компетентність», які 

відповідають рівням професійного становлення. Саме усвідомлення своєї 

некомпетентності стимулює людину брати на себе зобов’язання на подальше 

навчання з метою розвитку знань та вмінь, необхідних для переходу з рівня 

«усвідомленої некомпетентності» до рівня «усвідомленої компетентності».   

Найбільший за пояснювальною силою фактор утворили елементи 

інформаційного компонента, поєднавшись з елементами інструментальної та 

поведінкової складової компетентності (див. табл. Л.1). Дане утворення відіграє 

важливу роль у функціонуванні рефлексивної компетентності, оскільки 

забезпечує готовність суб’єкта до вирішення проблем (0,65). Високі значення за 

рівнем оцінки власних актуальних можливостей (0,25) сполучаються в осіб 

зрілого юнацького віку з достатньо заниженими уявленнями відносно власного 

потенціалу (-0,63). Обмеженість досвіду рефлексування, на нашу думку, є 
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причиною подібної недооцінки своїх ресурсів та потенційних можливостей. 

Досліджувані мало розмірковують над ймовірнісними варіантами розвитку подій 

у певних життєвих обставинах, не усвідомлюють своїх можливостей чинити опір 

внутрішнім перешкодам та долати негативні зовнішні фактори. Така розбіжність 

приводить до обрання помірних за рівнем складності цілей на майбутнє, що 

знаходить відображення в низьких значеннях за показником рівня домагань.  

Рівень адекватності домагань, відповідності їх зовнішнім вимогам та оцінкам 

свого потенціалу (0,81) суттєво впливає на рівень розвитку особистісних 

рефлексивних умінь. Слід зазначити, що в юнацькому віці відповідність домагань 

зовнішнім та внутрішнім стандартам досягається за рахунок критичної оцінки 

власних можливостей (-0,63) та обранню помірних за складністю цілей (-0,73). У 

такий спосіб людина уберігає себе від розчарувань, переживання безвиходдя та 

безпорадності. К. Карвер та М. Шейер зазначали, що найбільш драматична 

ситуація складається тоді, коли людина не може досягти цілі, і не може 

відмовитися від неї, оскільки вона позначена в системі його пріоритетів як 

занадто важлива. Позитивним засобом подолання цієї ситуації вважається не 

відмова від зусиль, а зміна цілі (переформулювання її, уточнення масштабу за 

рахунок зниження рівня домагань, обрання нового засобу досягнення та ін.) [612]. 

Важливими умовами таких перетворень є сформованість уміння гнучко 

змінювати позицію, вибирати нові способи вирішення проблеми (0,57) та 

розвиненість конструктивно-деструктивного стилю подолання проблемно-

конфліктних ситуацій (0,59). Сформованість даної стильової властивості не лише 

спрямовує активність особистості у внутрішній план, на усвідомлення та зняття 

суперечностей, а й контролює рівень занурення особистості в самоаналіз. При 

цьому суб’єкт відчуває впевненість у своїй здатності контролювати перебіг 

власних думок і переживань, здатність керувати ними. Суб’єкт успішно протидіє 

формуванню румінацій, пов'язаних із зосередженням уваги на симптомах 

дистресу, на аналізі можливих причин і наслідків появи цих симптомів, 

переключаючи увагу на інші аспекти своєї активності.   

Засвоєні знання про рефлексивну активність у поєднанні з прогностичними 

здібностями формують наступну складову інформаційного компонента у 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


318 

структурі компетентності осіб зрілого віку (див. табл. Л. 2). Отже, знання 

виконують функцію підстав для формування прогнозів про майбутні результати 

рефлексивної активності, для визначення перспектив свого подальшого 

саморозвитку. Найбільшу роль у системі знань відіграють процедурні знання, 

пов’язані з засвоєнням засобів регуювання і розвитку різних форм рефлексії 

(0,77). Високий рівень обізнаності з теми «Рефлексія» (0,52) сприяє виникненню 

метакогнітивних переживань (впевненості, переконаності, самоефективності), які 

впливають на оцінку суб’єктивної ймовірності певних подій, на пригадування 

певної інформації , що визначає очікування від майбутнього. «Тісна асоціація між 

предметами або подіями …, яка виникла в минулому і яка легко пригадується, 

впливає на те, як людина оцінює частоту появи подій, котрі відбуваються в даний 

момент» [197, с. 159]. Важливим чинником формування прогнозів на підставі 

актуалізованих знань є час, його повинно бути достатньо для відтворення 

інформації з пам’яті, співвідношення її з особливостями актуальної ситуації, для 

проведення аналізу. Імпульсивним досліджуваним не вистачає упорядкованості 

внутрішньої активності, вони приймають рішення на підставі перших припущень, 

що виникають, враховують, як правило, лише найбільш сильні ознаки об’єктів, 

тому їхні прогнози слабко спираються на минулий досвід.  

Обмеженість усвідомленого досвіду власного рефлексування призводить до 

того, що в осіб юнацького віку модель себе як суб’єкта рефлексивної активності 

(«Я-рефлексуючого») не є стійким внутрішнім фактором, що забезпечує 

ефективність рефлексивної активності. Функціонування моделі «Я-

рефлексуючого» у підгрупі осіб зрілого юнацького віку залежить від рівня 

сформованості метакогнітивної поінформованості (див. табл. Л.4), особливо від 

того, наскільки високо оцінює особистість свої рефлексивні здібності (0,45), свою 

спроможність регулювати перебіг рефлексивної активності (0,44). Чим вище 

оцінює особистість свій потенціал, свої актуальні та потенційні ресурси (0,79), 

тим менше невідповідність між її домаганнями, рівнем досягнень, на які вона 

розраховує, та оцінками реально досягнутого, між віддаленими та наближеними 

цілями, тим менше виражені протиріччя між різними образами «Я», складовими 

моделі. На думку дослідників особистісного потенціалу, такі узгоджені домагання 
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є найкращою умовою для подальшого розвитку та вдосконалення своїх 

здатностей, оскільки на тлі задоволеності собою та своєю діяльністю людина 

здатна демонструвати максимальну залученість у роботу, тривало підтримувати 

стабільність функціонування на високому рівні продуктивності [166].  

Підсумовуючи, ми визначаємо, що у процесі становлення рефлексивної 

компетентності відбувається диференціювання складових інформаційного 

компонента, метакогнітивна поінформованість виокремлюється як самостійне 

утворення, що забезпечує адекватне оцінювання спроможності суб’єкта 

здійснювати рефлексування, контролювати та регулювати перебіг різних форм 

рефлексивної активності. Сформувавшись метакогнітивна поінформованість 

сприяє переструктуруванню моделі «Я-рефлексуючого» в напрямі узгодження 

різних образів «Я» («реального», «ідеального», «можливого» та «належного»). 

Характер сформованості системи знань суб’єкта про специфіку рефлексивної 

активності стає важливим чинником, що визначає особливості прогностичної 

активності суб’єкта.   

Структура інструментального компонента рефлексивної компетентності 

осіб раннього юнацького віку відрізняється від відповідної структури осіб зрілого 

юнацького віку. Головна відмінність полягає в тому, що в більш молодому віці 

когнітивні та метакогнітивні рефлексивні вміння утворюють єдину складову (див. 

табл. К.5). Отже, активізація вмінь, що забезпечують реалізацію рефлексивної 

активності, слабко залежить від рівня складності задачі. Одні й ті ж уміння 

забезпечують активність особистості і під час розв’язання типових задач, які 

потребують лише організації інтелектуального контролю, і під час подолання 

складних проблемних ситуацій, які вимагають від суб’єкта здійснення 

планування, моделювання, довільного управління та емоційного регулювання 

власної активності. Особистість може активізувати ресурси неадекватні рівню 

складності задачі, витрачаючи їх без економії, або, навпаки, проявляти 

нечутливість до зовнішніх суперечностей, що призводить до спрощеного підходу 

у вирішенні проблеми. Інструментальна активність особистості залежить від рівня 

самооцінки власних рефлексивних здібностей (0,36), особливо від здатності 

здійснювати моніторинг поточної діяльності (0,42) та налаштовувати себе на 
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негативний результат (0,55). Певну регулятивну роль в організації 

інструментального забезпечення виконує сформований конструктивно-

рефлексивний стиль подолання проблемно-конфліктних ситуацій (0,5), який 

спрямовує зусилля особистості на зняття внутрішніх суперечностей за рахунок 

узгодження різних аспектів розумової активності. Отже, координація різних умінь 

когнітивного та метакогнітивного рівня відбувається за рахунок впливу більш 

інтегративних утворень поведінкового компонента, які забезпечують оптимізацію 

внутрішньої діяльності суб’єкта за рахунок залучення узагальнених прийомів, 

евристичних стратегій. Стиль, як вказує О. В. Лібін, здійснює оптимізуючий 

ефект на діяльність внаслідок інтеграції різнорівневих аспектів когнітивної 

активності та активізації компенсаторних можливостей системи [246].  

Особистісні вміння у структурі рефлексивної компетентності осіб раннього 

юнацького віку утворюють окрему складову. Вони функціонують як самостійне 

утворення (див. табл. К.6), забезпечуючи загальну організацію процесу 

осмислення моделі проблемно-конфліктної ситуації (0,71), гнучку зміну позиції 

суб’єкта у процесі її аналізу (0,64), регулюючи рівень занурення особистості в 

самоаналіз (-0,3). Саме особистісні вміння організують активність у такий спосіб, 

щоб знизити ймовірність посилення негативних наслідків (румінацій, 

персеверацій), уникнути заміни мети діяльності (переходу від вирішення 

проблеми  до дослідження власних недоліків). Допомагають їм у вирішенні цієї 

проблеми метакогнітивні вміння, які регулюють емоційні стани (0,53), 

забезпечують постійний моніторинг поточної діяльності (0,43).  

У структурі компетентності осіб зрілого юнацького віку когнітивні 

рефлексивні вміння функціонують як відносно самостійне утворення 

інструментального компонента (див. табл. Л.5). Це свідчить про те, що в суб’єкта 

сформовані вміння, необхідні для контролю перебігу розумової активності та 

розв’язання рефлексивних задач на усвідомлення використаних інтелектуальних 

прийомів і засобів, аналіз системи знань, співвідношення обраних засобів 

розв’язання задач із умовами та вимогами задачі. Метакогнітивні вміння 

утворюють інший елемент компетентності, який поєднує інструментальні 

складові й особливості організації системи критеріїв оцінювання рефлексивної 
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активності (див. табл. Л.6). Рівень когнітивної складності системи, який 

відображає розмірність семантичного простору свідомості суб’єкта, придатного 

для оцінки різних форм рефлексивної активності, залежить від рівня 

сформованості вмінь планувати та здійснювати перевірку своїх дій (0,54), 

прогнозувати можливі помилки і труднощі (0,54), проводити моніторинг поточної 

активності (0,51). У свою чергу, здатність людини бачити світ багатомірно за 

рахунок активізації кількох підстав для класифікування різних аспектів 

рефлексування, що проявляється у високому рівні диференційованості системи, та 

узгодження результатів оцінювання цих об’єктів, що виражається у високому 

рівні інтеграції системи, забезпечує підстави для своєчасної та оперативної 

активізації необхідних умінь, які за рахунок чіткої організації процесу вирішення 

проблеми здійснюють регулювання інтелектуальної активності особистості.    

Отже, у ході набуття досвіду відбувається перебудова інструментального 

компонента рефлексивної компетентності. З одного боку, його складові стають 

достатньо незалежними один від одного, що доказує підвищення 

диференційованості інструментальних можливостей особистості. З іншого боку, 

метакогнітивні та особистісні вміння формують симптомокомплекси з іншими 

елементами компетентності. Багато в чому продуктивність застосування даних 

умінь залежить від рівня обізнаності суб’єкта з теми «Рефлексія», критичності 

самооцінки своїх рефлексивних здібностей, від ступеня узгодженості домагань із 

зовнішніми та внутрішніми стандартами. Отже, у процесі становлення 

посилюється залежність інструментальної активності суб’єкта від характеру 

сформованих уявлень про себе як суб’єкта рефлексивної активності, від наявних 

метакогнітивних знань стосовно рефлексивних здібностей. Особливості 

організації інформаційного компонента впливають на процес пошуку засобу 

подолання як складних ситуацій, у основі яких знаходиться суб’єктивна 

суперечність, так і більш легких, обумовлених об’єктивними (зовнішніми) 

протиріччями. Характер організації узагальнених ментальних моделей (самої 

проблемно-конфліктної ситуації та процесу її подолання) стає важливим 

чинником активізації інструментальних складових рефлексивної компетентності.   

Знижується роль оцінно-мотиваційного компонента в системі 
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рефлексивної компетентності у процесі її становлення, про що свідчать значення 

коефіцієнтів сумарної дисперсії (12,09% та 8,01% відповідно). Таке зменшення 

пояснювальної сили фактора відображає спад значущості функції здійснення 

контролю за перебігом рефлексивної активності. Причини подібної трансформації 

ми бачимо або в автоматизації механізмів оцінок і контролю, котрі стають менш 

усвідомленими суб’єктом, а отже, отримують менший вплив із боку його свідомої 

регуляції, або в атрофованих потребах у винесенні суджень відносно власних 

рефлексивних здібностей, у формуванні прогнозів перед початком рефлексування, 

у визначенні життєвих завдань на саморозвиток. Дані потреби слабко задіяні в 

рефлексивному досвіді суб’єкта, а отже, потребують більшого активування за 

рахунок цілеспрямованих впливів у межах розвивальних та корекційних програм. 

Можливо, суб’єкти не розуміють значущості організації процесів 

розмірковування перед обранням певного варіанта рішення, не усвідомлюють 

ролі власних якостей та здібностей у виникненні зовнішніх і внутрішніх 

суперечностей, більше покладаються на зовнішні фактори та вже сформовані 

алгоритми дій. Зробити процес подолання проблемної ситуації предметом 

рефлексивного аналізу – важливий крок до підвищення інтелектуального 

потенціалу особистості. Структури рефлексивної компетентності, отримані на 

вибірці осіб раннього та зрілого юнацького віку, відрізняються за кількістю 

складових. У більш ранньому віці чітко виокремлюються три структурні елементи 

(див. табл. К.7 – К.9), які відповідають за змістом системам критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності, прогностичних здібностей та життєвих завдань на 

саморозвиток. Серед них найбільшу пояснювальну силу має фактор 

сформованості  життєвих завдань (4,75%), оскільки саме даний елемент 

забезпечує формування пролонгованих мотиваційних тенденцій, які спонукають 

суб’єктів на розвиток тих здібностей, котрі відповідають за самопізнання, 

саморегулювання, самовизначення та самоздійснення. А ранній юнацький період, 

на думку багатьох психологів, є сенситивним періодом для самовизначення, 

«набуття психічної, ідейної та громадської зрілості, формування світогляду, 

моральної свідомості та самосвідомості» [324]. Н. А. Побірченко вказувала, що 

при самовизначенні особистість аналізує власний досвід і ті зміни, що 
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відбуваються у процесі її розвитку. У формі ретроспективних переживань 

фіксуються певні здобутки, на підставі яких формулюються плани на майбутнє, 

відбувається самопрогнозування. Продуктивне самовизначення визначає в 

подальшому успішність самореалізації особистості [342].  

У процесі становлення рефлексивної компетентності утворюється 

симптомокомплекс, що поєднує особливості організації системи критеріїв 

оцінювання рефлексивної активності та життєвих завдань на саморозвиток (див. 

табл. Л.7). Рівень інтегрованості системи критеріїв оцінювання (0,51), що 

відображає узгодженість оцінок, визначених за різними параметрами, суттєво 

впливає на рівень насиченості теперішнього життєвими завданнями на 

саморозвиток (0,87). Отже, важливою умовою підвищення рівня мотивації 

суб’єктів до розвитку рефлексивних здібностей є несуперечливість результатів 

оцінювання форм рефлексивної активності, узгодженість інформації, отриманої 

про себе за різними параметрами. Чим більше усвідомлює особистість характер 

свого поводження в минулому, тим більш активно вона формує плани на 

майбутнє, ставить перед собою більш складні цілі, котрі охоплюють різні аспекти 

життєдіяльності.  

Таким чином, процес становлення компетентності супроводжується 

зниженням ролі оцінно-мотиваційного компонента. Поєднання систем критеріїв 

оцінювання рефлексивної активності та життєвих завдань на саморозвиток в 

єдиному симптомокомплексі забезпечує підвищення актуальності завдань при 

отриманні несуперечливої інформації про власні рефлексивні можливості й 

здібності. Це допомагає суб’єкту усвідомити підстави своїх мотивів, робить 

постановку завдань більш зрілим та осмисленим процесом самовизначення.     

Як було зазначено, з досвідом поширюється внутрішня струткура 

поведінкового компонента за рахунок диференціювання його окремих 

складових. Цікаво, що стратегії розв’язання рефлексивних задач не утворюють 

єдиної системи ні на ранніх етапах юнацького віку, ні на більш зрілих. Це 

доводить, що стратегії використовуються як окремі прийоми, які дозволяють 

досягнути ефективного результату, але не розглядаються суб’єктом як 

альтернативні (взаємозамінні) можливості, які можуть забезпечити певний 
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результат із різними психічними витратами. Дж. Борковскі пов’язав застосування 

стратегій із розвиненістю метакогнітивних знань [603]. Наявність спеціальних 

знань про стратегії (про тип задач, для розв’язання котрих вони найбільш 

пристосовані; про області застосування стратегій; про зусилля та вигоду, що 

очікуються від постійного використання певної стратегії; про особливості 

застосування стратегій) дозволяє суб’єкту приймати обґрунтовані рішення про 

можливості застосування стратегій у нових умовах, по відношенню до нових 

задач. Реляційні знання стратегій допомагають суб’єкту здійснювати порівняння 

наявних засобів, визначаючи серед них той, що гарантує найбільшу ефективність 

у процесі вирішення проблеми. Реляційні знання включають інформацію про 

сильні та слабкі сторони кожного засобу. Розвиток даного компонента метазнань 

дозволяє застосовувати компенсувальні стратегії. У нашому дослідженні ми не 

отримали зв'язок рефлексивних стратегій зі знаннями суб’єкта, однак, ми 

визначили, що в ранньому юнацькому віці формування стратегій, пов’язаних із 

глибинною обробкою інформації, залежить від сформованості метакогнітивних 

умінь (див. табл. К. 12), стратегій, орієнтованих на застосування внутрішніх 

орієнтирів, – від рівня оцінки свого потенціалу (див. табл. К. 10), раціональних 

стратегій – від рівня самооцінки психологічних властивостей, що визначають 

характер рефлексивної активності, сформованості стильових властивостей (див. 

табл. К. 1). У зрілому юнацькому віці формування стратегій, пов’язаних із 

глибинною обробкою інформації, залежить від рівня сформованості елементів 

інструментального компонента (див. табл. Л.9), раціональних стратегій – від рівня 

самооцінки рефлексивних здібностей (див. табл. Л.10), стратегій, орієнтованих на 

застосування зовнішніх стандартів, – від рівня оцінки своєї здатності здійснювати 

моніторинг поточної діяльності (див. табл. Л.12). Таким чином, використання 

певних стратегій залежить від розвиненості інструментальних складових 

рефлексивної компетентності, а інших – від рівня організації метакогнітивної 

поінформованості. Саме внутрішні детермінанти визначають застосування 

стратегій, суб’єкт щн не має можливостей свідомо обирати прийоми своєї 

розумової діяльності, орієнтуючись на вимоги ситуації та власні ресурси. Отже, 

ми не можемо говорити про усвідомлене використання поведінкового репертуару, 
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оскільки суб’єкти в юнацькому віці мало усвідомлюють вибір, у них не 

сформоване ставлення до своїх ресурсів як до інструментів, які можна міняти в 

залежності від задачі, рівня складності проблеми. 

У процесі становлення рефлексивної компетентності змінюється орієнтація 

певних стратегій. Якщо в ранньому юнацькому віці суб’єкти використовують 

прийоми, які враховують інтуїтивні передбачення, власні уявлення про 

успішність дій, власні вимоги до результатів, то з досвідом посилюється 

тенденція застосовувати прийоми, орієнтовані на зовнішні критерії успішності, на 

стандарти, прийняті в певній групі, оскільки саме вони допомагають отримати 

соціально-корисні результати (див. табл. Л.12). Особливо часто такі стратегії 

застосовуються, коли в суб’єкта не сформовані узагальнені стратегіальні прийоми 

розв’язання задач (-0,33), але він відчуває себе спроможним здійснювати 

ефективний моніторинг поточної активності, контролювати перебіг подій (0,45). 

Отже, вони дозволяють переорієнтувати фокус уваги під час рефлексивної 

активності: більше уваги приділяти відстеженню перебігу активності, менше – 

аналізу внутрішніх ресурсів, усвідомленню метакогнітивних переживань.  

З досвідом дещо змінюється роль раціональних стратегій розв’язання задач, 

вони стають окремим незалежним внутрішнім фактором (див. табл. Л.10). Якщо в 

більш ранньому віці застосування їх було пов’язане з функціонуванням 

метакогнітивної поінформованості та з рівнем сформованості конструктивно-

деструктивного рефлексивного стилю, то у структурі осіб зрілого юнацького віку 

вони не залежать від впливу інших елементів. Ми припускаємо, що в ранньому 

юнацькому віці раціональні стратегії в більшій мірі забезпечують упорядкування 

дій суб’єкта, протидіяючи його спонтанним імпульсивним намірам, оскільки вони 

пов’язані з рівнем розвиненості стильових властивостей. А в більш зрілому віці 

вони починають виконувати роль евристичних прийомів, приписів та правил, 

використання яких дозволяє економити зусилля, заощаджувати ресурси, 

зберігаючи при цьому свободу прийняття рішень [197].   

У кожній підгрупі рефлективність (когнітивно-стильова властивість) була 

виокремлена як самостійний елемент. Однак, у кожній із підгруп даний елемент 

рефлексивної компетентності виконує різні функції. В осіб раннього юнацького 
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віку (див. табл. К.11) рефлективність виконує захисну функцію, оскільки не 

дозволяє суб’єкту приймати швидкі ризиковані рішення. Причиною цього є 

низький рівень оцінки свого потенціалу (-0,43) та сформованості моделі «Я-

рефлексуючого» (-0,41). Отже, суб’єкти, які низько оцінюють свої  актуальні та 

потенційні можливості, обирають більш обережний стиль поводження в 

невизначених ситуаціях, витрачаючи більше часу на обмірковування та прийняття 

рішень (0,35), перевіряючи свої припущення на правильність і відповідність 

(0,85). У структурі рефлексивної компетентності осіб зрілого юнацького віку (див. 

табл. Л.11) рефлективність забезпечує внутрішні умови для здійснення 

самоаналізу, спрямованого на визначення причин негативних результатів (0,35). 

Отже, високий рівень обізнаності суб’єкта відносно корисності рефлексивної 

діяльності (0,45) сприяє формуванню установи на застосування рефлексії у 

процесі вирішення складних проблем. Суб’єкт не квапиться з визначенням 

остаточного рішення, усвідомлюючи ймовірність помилок (0,39). Він перевіряє 

свої припущення (0,84), відшукуючи причини своїх помилок задля того, щоб 

уникнути їх у майбутньому.  

Цікавим виявився той факт, що рефлексивний стиль вирішення внутрішніх 

суперечностей у проблемно-конфліктних ситуацій не був визначений як 

незалежний фактор у жодній із структур. Це дає нам підстави припустити, що 

дана стильова властивість формується впродовж юнацького віку, набуваючи 

суттєвого впливу в більш пізніх етапах розвитку особистості. Стиль поєднує 

складні регулятивні механізми, які забезпечують створення оптимальних 

внутрішніх умов для координації різних аспектів розумової активності та 

компенсації деформацій, дисфункцій та недорозвинутих елементів. Як свідчать 

дані таблиці К.1 та Л.1, у ранньому юнацькому віці функціонування стильових 

рефлексивних властивостей пов’язане зі сформованістю раціональних стратегій 

розв’язування задач (0,61) та з особливостями самооцінки своїх рефлексивних 

властивостей (0,46), а в більш зрілому віці – з рівнем сформованості особистісних 

(0,65) та метакогнітивних (0,47) рефлексивних умінь, метакогнітивної 

поінформованості (0,25) та моделі «Я-рефлексуючого» (0,35). 

Симптомокомплекси, до складу яких входять стильові властивості, в більшій мірі 
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визначають рівень сформованості всієї системи рефлексивної компетентності 

(0,37 та 0,48 відповідно). Отже, формування стильових рефлексивних 

властивостей є складним процесом, характер якого залежить від рівня 

сформованості різних елементів системи. Формування стильових властивостей не 

завершується в юнацькому віці, оскільки потребує високого рівня розвитку 

інструментальних елементів, сформованості рефлексивних стратегій як 

необхідних внутрішніх складових, стійкої високої самооцінки своїх рефлексивних 

умінь, узгоджених домагань зі стандартами.   

Таким чином, ми можемо визначити наступні зміни у структурі 

поведінкового компонента рефлексивної компетентності, які відбуваються у 

процесі її становлення: 1) поширюється диференційованість рефлексивних 

стратегій, що перешкоджає гнучкій корекції власних дій у процесі вирішення 

проблеми; 2) підвищується роль раціональних стратегій у подоланні проблемних 

ситуацій, що сприяє контролю імпульсивних потягів; 3) відбувається 

переорієнтація з внутрішніх орієнтирів на зовнішні стандарти, що дозволяє 

нівелювати недорозвиненість рефлексивних стратегій; 4) формування 

рефлективності сприяє стабілізації перебігу внутрішньої активності, створюючи 

умови для реалізації прогностичної активності; 5) продовжується формування 

стильових рефлексивних властивостей, важливою умовою розвитку яких є 

підвищення рівня сформованості інформаційного та інструментального 

компонентів.  

Отже, у процесі становлення рефлексивної компетентності як інтеративної 

системи активізуються механізми диференціювання та інтегрування. Більш 

диференційованими стають елементи інформаційного компонента, у складі якого 

виокремлюються метакогнітивна поінформованість та модель «Я-

рефлексуючого», які починають суттєво впливати на характер формування інших 

компонентів системи, особливо інструментального та поведінкового. 

Інтегрувальні тенденції спостерігаються в оцінно-мотиваційному компоненті. 

Система критеріїв оцінювання рефлексивної активності та життєві завдання на 

саморозвиток формують стійкий симптомокомплекс, функціонування якого 

забезпечує більшу осмисленість процесу визначення домагань.  
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5.3. Зміни в особливостях функціонування рефлексивної 

компетентності як цілісної системи на етапі її формування 

Внутрішньою умовою ефективного функціонування утворення як цілісності 

в системах більш високого рівня організації є врівноваження її стимулювальних 

та стабілізуючих функцій. Нагадаємо, що стимулювальні функції реалізуються в 

різних формах зовнішньої по відношенню до системи активності, вони 

спрямовують систему, здатну до самоорганізації і саморозвитку, до якісних змін, 

які забезпечують перехід на більш високий рівень функціонування. Стабілізуючі 

функції створюють умови для забезпечення цілісності системи, вони протидіють 

виникаючим дисфункціям, які намагаються зруйнувати інтегровану цілісність, 

понизити ефективність її функціонування, блокувати перехід системи на більш 

високий рівень реалізації власних функцій. 

Усвідомлення наявності окрім стимулювальних ще і стримувальних 

факторів приводить нас до розуміння того факту, що трансформації системної 

організації можуть бути спричинені двома видами впливів: «додавати або 

розвивати сили, що спонукають (збільшуючи тим самим напруженість у системі, 

тому що вплив відповідних стримувальних сил також буде зростати)» [382, с. 51] 

або усувати (або послабляти) стримувальні сили. Ці два шляхи можуть привести 

систему в точку біфуркації, у стан, коли порушується хитка рівновага між 

стимулювальними та стабілізуючими функціями, що призводить до неминучих 

змін у ступені або рівні організації системи. До цього моменту система може 

зберігати здатність до саморегуляції, до самовідновлення. Однак, долання цієї 

межі призводить до розвитку процесів, які або руйнують систему, або принципово 

змінюють її [549]. Характер внутрішньої організації системи, особливості 

взаємозв’язків між елементами визначають, на думку Т. М. Титаренко, напрям 

трансформації системи при доланні точки біфуркації. «Подібна взаємодія є 

зіткненням різних причин, одні з яких перебувають у стані конкуренції, а другі – 

кооперації. Рівнодіюча цих причин, їхня суперпозиція (накладання) і визначають 

кінцевий результат відбору» [505, с. 42]. У точці біфуркації система, як вказує 

дослідниця, «коливається» між різними варіантами свого подальшого розвитку, 

«поки раптом не вибере найбільш сильну і швидку флуктуацію. У цю мить 
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утвориться локальне ядро, зародок нової структури, який швидко, за допомогою 

хвиль концентрації захоплює й організовує всю систему» [505, с. 39-40]. У новому 

стані система стає вразливою до впливу зовнішніх факторів, особливо тих, які 

відповідають її новим властивостям. У такий спосіб відбувається закріплення 

набутих у ході досвіду новоутворень. «Нова система набуває автономності, 

незалежності від свого "невпорядкованого" минулого. Вона немовби закріплює 

свої досягнення, стабілізує якісно новий рівень, зберігає отриману інформацію» 

[505, с. 40]. 

Ми припустили, що у процесі розвитку особистості змінюється внутрішня 

структура рефлексивної компетентності, що спричиняє зміни функцій, які вона  

виконує, забезпечуючи реалізацію рефлексивності. За емпіричними результатами 

кожної з двох підгруп досліджуваних (осіб раннього та зрілого юнацького віку) 

була проведена вторинна факторизація даних, яка дозволила визначити три групи 

функцій: 1) стимулювальні функції; 2) стабілізуючі функції; 3) стримувальні 

функції (див. підрозділ 4.3). 

У таблиці 5.9 ми систематизували відокремлені нами функції. Кожну 

функцію відображає певний фактор, визначений у процесі вторинної факторизації 

масиву первинних значень. У повному обсязі склад факторів, отриманих на 

вибірці осіб раннього юнацького віку, наведений у таблицях М.1 -М.10 Додатку 

М, а склад факторів, визначених на вибірці осіб зрілого юнацького віку, 

представлений у таблиці Н.1 – Н.10 Додатку Н.  

Як свідчать дані, ми маємо різну структуру функцій рефлексивної 

компетентності на різних етапах її становлення як цілісної системи. У більш 

зрілому віці переважає кількість стимулювальних функцій, спрямованих на 

розвиток системи рефлексивної компетентності (чотири проти трьох у структурі 

раннього юнацького віку). У факторній структурі осіб раннього юнацького віку 

переважають функції, що стримують розвиток, і відносно яких система ще не має 

засобів компенсації та протидії (чотири проти трьох у більш зрілому віці). 

Розвиток даних функцій може суттєво завадити особистості в отриманні 

позитивних результатів у процесі подолання проблемних ситуацій, суттєво 

загальмувати процес особистісного саморозвитку. 
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Таблиця 5.9 

Функції елементів рефлексивної компетентності, що забезпечують її цілісність як 

системи на різних етапах становлення 

Ранній юнацький вік 
Відсоток 

сумарної 

дисперсії 
Зрілий юнацький вік 

Відсоток 

сумарної 

дисперсії 

Стимулювальні функції 

Інструментальне забезпечення 

конструктивних форм рефлексивної 

активності суб’єкта 

13,17 

Готовність долати проблемні ситуації 

через узгодження домагань із 

внутрішніми та зовнішніми вимогами 

15,98 

Програмування різних форм 

рефлексивної активності 
10,2 

Програмування дій за рахунок 

поєднання різних стильових 

властивостей 

10,27 

Інструментальне забезпечення 

швидкого прийняття рішень у 

невизначених ситуаціях 

7,78 
Інформаційне забезпечення 

рефлексивної активності 
9,83 

  

Інструментальне забезпечення 

здатності регулювати рефлексивну 

активність 

9,28 

Стабілізуючі функції (симптомокомплекси) 

Інтегрованість системи критеріїв 

оцінювання та домагання щодо 

реалізації форм рефлексивної 

активності 

9,66 

Інтегрованість системи критеріїв 

оцінювання та стратегії глибинної 

обробки й критичного аналізу 

інформації 

10,27 

Прогностичні здібності та стильові 

властивості розв’язувати внутрішні 

суперечності 

7,43 

Орієнтація на внутрішні стандарти 

при прийнятті рішень та самооцінка 

свого потенціалу 

7,56 

Орієнтація на внутрішні стандарти 

при прийнятті рішень та 

насиченість теперішнього 

життєвими завданнями на 

саморозвиток 

7,37 

Прогностичні здібності та 

рефлексивні вміння, що забезпечують 

усвідомлення різноманітних аспектів 

розумової активності суб’єкта 

7,00 

Стримувальні функції 

Несформованість поведінкового 

компонента рефлексивної 

компетентності 

14,41 Імпульсивність у прийнятті рішення 8,76 

Несформованість системи знань 

суб’єкта про рефлексію та форми її 

активності 

10,63 

Низька готовність підвищувати 

обізнаність стосовно рефлексії та 

власних рефлексивних можливостей 

8,75 

Імпульсивність у прийнятті 

рішення 
7,53 

Тенденція суб’єкта відтермінувати 

вирішення життєвих завдань на 

саморозвиток 

7,77 

Невідповідність домагань 

зовнішнім та внутрішнім вимогам  
7,2   

Відсоток сумарної дисперсії 95,43 
Відсоток сумарної дисперсії, що 

пояснює дана структура факторів 
95,48 

Ми можемо припустити, що становлення рефлексивної компетентності в 

юнацькому віці має кризовий характер. Переживаючи достатньо високу власну 

компетентність у подоланні проблемних ситуацій, особистість може не відчувати 
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потреби в подальшому вдосконаленні своїх умінь та здібностей. На відсутність 

мотивації на саморозвиток в осіб юнацького віку вказувала С. О. Ставицька, 

пояснюючи ці факти «зупинки саморозвитку» високою інфантильністю, 

«викликаною матеріальною і соціальною залежністю студентів» [481, с. 603-604]. 

Низьку готовність молоді до самовдосконалення дослідниця пов’язала з низькою 

здатністю до організації власної діяльності, що, на нашу думку, обумовлено 

низьким рівнем сформованості рефлексивних умінь метакогнітивного та 

особистісного рівнів організації, залучення яких у рефлексивних актах, діях та 

діяльності забезпечує реалізацію саморегуляції внутрішньої активності суб’єкта 

та смислової підтримки його намірів і життєвих завдань на майбутнє. 

Аналізучи в традиціях української психології (В. В. Клименко, Г. С. Костюк, 

С. Б. Кузікова, С. Д. Максименко, М. Л. Смульсон, В. О. Татенко та ін.) процес 

саморозвитку як «здатність особистості виходити за межі наявних форм буття та 

власні межі, задавати можливості кількісних та якісних змін, визначати 

закономірності розвитку світу і власної трансцендентності» [471], ми розглядаємо 

як важливі чинники реалізації даного процесу такі властивості: рівень розвитку 

особистісного потенціалу, що забезпечує актуалізацію психологічних ресурсів 

саморозвитку, сформованість позитивного ставлення до саморозвитку як 

важливої життєвої цінності [223] та розвиненість рефлексивної компетентності, 

яка забезпечує даний процес необхідними механізмами. Функціонування 

рефлексивної компетентності створює внутрішні умови, необхідні для успішного 

розв’язання внутрішніх суперечностей, що виникають у проблемно-конфліктних 

ситуаціях, вирішення проблем як складностей життєдіяльності, підтримання 

цілісності «Я-концепції», співвідношення результатів досвіду з уявленнями про 

власні можливості й очікування та ін.    

За визначенням, наданим М. Л. Смульсон, успішний суб’єкт – «гнучкий та 

інтерпретаційно і реінтерпретаційно компетентний, тобто здатний до 

переструктурування власного ментального простору, трансформації ментальної 

моделі» [471]. Отже, для успішної реалізації активності суб’єкт повинен бути 

здатним активізувати необхідні ресурси, мобілізувати власний потенціал. 

Стимулювальні функції рефлексивної компетентності і організують ті аспекти 
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потенціалу особистості, які найбільш відповідають умовам актуальної діяльності, 

на які суб’єкт може спиратися для розв’язання визначених рефлексивних задач.  

В обох досліджуваних підгрупах стимулювальним фактором саморозвитку 

рефлексивної компетентності є поширення поведінкового потенціалу. Однак у 

підгрупі більш молодих осіб потенціал збільшується за рахунок формування та 

відпрацювання нових алгоритмів дій та стратегій поведінки, а в підгрупі осіб 

зрілого віку − за рахунок сформованості декількох стильових властивостей. У 

таблиці М.2 та Н.2 (див. Додатки М та Н) наведені результати факторного аналізу, 

які дозволяють визначити склад факторів, що відображають функцію 

рефлексивної компетентності програмувати різні форми рефлексивної активності.  

На різних етапах становлення рефлексивної компетентності виконання даної 

функції забезпечують різні елементи поведінкового компонента компетентності, 

що функціонують на когнітивному та особистісному рівнях. Ефективність 

подальшого розвитку рефлексивної компетентності осіб раннього юнацького віку 

залежить від рівня сформованості первинних стратегій (глибинна обробка 

інформації, критичність в аналізі та оцінці інформації) та певних прийомів 

внутрішньої роботи (зосередження уваги на визначенні причин виникнення 

проблеми, мобілізація додаткових ресурсів, готовність відходити від алгоритмів, 

використовуючи нерегламентовані дії), які забезпечують продуктивне 

застосування таких інтегрованих стратегій обробки інформації як: «Глибинна 

обробка інформації з критичною оцінкою результатів» (0,89) та «Глибинна 

обробка й критичний аналіз інформації, засновані на раціональному підході до 

пошуку розв’язку задачі» (0,82). Головною рисою даних стратегій є установка на 

ретельний аналіз інформації, побудову моделі проблемно-конфліктної ситуації, 

адекватної актуальним умовам, врахування усіх важливих аспектів, що потребує 

від суб’єкта контролю за своїм бажанням розв’язати ситуацію щонайшвидше, 

регуляції своїх імпульсивних потягів та намірів, критичності в оцінках своїх 

здібностей та співвідношення суб’єктивних уявлень із вимогами ситуації, які 

діють як об’єктивні обставини. Допоміжну роль у виконанні даної функції 

відіграє вміння створювати ймовірнісні моделі вирішення проблеми, проводити 

самоаналіз власних дій, особливостей своєї поведінки (0,49), прогнозувати 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


333 

ймовірні труднощі для їхнього запобігання (0,46).   

Самоаналіз у формі інтерпретації та реінтерпретації власних дій та 

отриманих результатів дозволяє суб’єкту підтримувати цілісність та певну 

узгодженість різних ментальних моделей (загальної «Я-концепції», моделі світу, 

моделі проблемно-конфліктної ситуації, моделі себе, як суб’єкта певної 

активності та ін.), необхідних для ефективної адаптації його до мінливих умов 

середовища. Самоаналіз забезпечує підстави для проведення критичної оцінки 

інформації та характеру власних дій, що формує, у свою чергу, установку на 

раціональний підхід до процесу вирішення проблеми, на обрання раціональних 

критеріїв для прийняття рішення [643]. На думку Дж. Менкенса, критична оцінка 

допомагає суб’єкту розпізнавати власні вподобання; здійснювати конструктивну 

критику; визнавати недоліки у власних ідеях та діях, а також визначати, коли 

чинити опір і стояти на своєму [671]. Окрім того, вміння формувати ймовірнісні 

моделі ситуації сприяє формуванню установки на дивергентний характер 

вирішення проблеми, оскільки суб’єкт не просто шукає спосіб, а здійснює спроби 

визначити найбільш оптимальний спосіб, який і забезпечить отримання бажаного 

результату, і дозволить зекономити ресурси, котрі можуть знадобитися при 

непередбаченому розвитку подій [125]. 

 У більш зрілому віці поведінковий потенціал особистості поширюється за 

рахунок формування різних стильових властивостей, які забезпечують 

координованість дій суб’єкта у складних умовах, оптимізацію його діяльності. 

Можливість суб’єктів впроваджувати діяльнісний (0,51) та конструктивно-

рефлексивний (0,63) стилі вирішення внутрішніх суперечностей свідчить про 

готовність суб’єкта гнучко змінювати свої установки та пріоритети в залежності 

від зовнішніх вимог ситуації та стану внутрішніх ресурсів. При наявності 

достатнього часу й готовності до самоаналізу суб’єкт може шукати засіб 

подолання проблемно-конфліктної ситуації за рахунок самодослідження, 

усвідомлення своїх пріоритетів та цінностей, оцінки придатності кожного з 

можливих варіантів. У разі відсутності часу суб’єкт активізує дії, що відповідають 

діяльнісному стилю подолання проблемно-конфліктних ситуацій, який спрямовує 

його активність у зовнішній план дій: до активних спроб вирішити проблему, до 
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застосування різноманітних засобів без ретельного аналізу наслідків, до яких вони 

можуть призвести. Цікаво, що таке інструментальне різноманіття, яке 

забезпечується особистісними вміннями, дозволяє суб’єкту економити ресурси за 

рахунок зниження рівня критичності в оцінюванні ситуації (0,95), зміни орієнтації 

з зовнішніх стандартів на власні передчуття та вподобання (0,74).   

 Важливу функцію у процесі становлення рефлексивної компетентності 

виконує і інструментальний компонент. Його ефективне функціонування 

забезпечує швидке прийняття рішень у невизначених ситуаціях (див. табл. М.3 

Додатку М) та впевненість суб’єкта у власних можливостях здійснювати 

рефлексивну активність (див. табл. Н.4 Додатку Н).  

Так, у ранньому юнацькому віці суб’єкти приймають швидкі рішення (-0,5) за 

рахунок більш активного використання рефлексивних умінь особистісного рівня, 

які забезпечують розв’язування внутрішніх суперечностей через гнучку зміну 

суб’єктивної позиції та опробування нових засобів (0,81), чітку організацію 

процесу осмислення моделі проблемно-конфліктної ситуації (0,88). Зміна погляду 

на ситуацію дозволяє їм побачити раніше скриті аспекти ситуації та швидко 

змінити засіб поводження. Вони не витрачають час на ретельний аналіз власних 

дій, на переосмислення різних альтернативних засобів вирішення, вони більш 

орієнтовані на практичне опробування нових підходів. Ефективність подібної 

тактики напряму залежить від здатності суб’єктів здійснювати моніторинг 

поточної активності, від їхнього вміння регулювати рівень значущості проблеми, 

який визначає рівень їхньої «залученості» в події (0,7). Отже, ефективність 

прийняття швидких рішень залежить від упорядкованості процесу осмислення 

моделі проблемно-конфліктної ситуації, від умінь гнучко змінювати позицію та 

здійснювати спостереження за перебігом власної активності. 

У зрілому юнацькому віці високий рівень сформованості когнітивних та 

метакогнітивних рефлексивних умінь забезпечує здатність суб’єкта регулювати 

характер перебігу власної рефлексивної активності (0,47). Це активізує 

метакогнітивні переживання впевненості та самоефективності, що призводить до 

зменшення кількості альтернатив, які аналізуються, до мінімізації кількості 

пробних дій. Проведення перевірки власних дій на різних етапах вирішення 
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проблеми (0,88) дозволяє суб’єктам своєчасно застосовувати корекційні заходи, 

повертаючись на попередні етапи та виправляючи помилки, контролювати 

перебіг власних емоційних переживань (0,79), посилюючи за допомогою них 

мотивацію, формуючи позитивне налаштування на роботу (0,67). Окрім 

корекційних, особи зрілого юнацького віку використовують і профілактичні 

заходи, вони намагаються спрогнозувати зони найбільш імовірних помилок для 

того, щоб посили концентрацію уваги, збільшити необхідні внутрішні ресурси 

(0,84). Це надає позитивні результати, особливо, якщо особа продуктивно 

розподіляє ресурси уваги, використовуючи певну їхню кількість на організацію та 

проведення моніторингу поточної активності, що допомагає їй гнучко регулювати 

рівень своєї залученості у процес вирішення проблеми. Надмірна зануреність 

може негативно позначитися на загальному результаті, оскільки суб’єкт може не 

помітити змін, що відбулися в реальній ситуації. Отже, впевненість суб’єкта у 

своїй спроможності ефективно долати проблемні ситуації може бути забезпечена 

розвитком інструментальної складової. Переживання власної компетентності 

формує відповідну мотивацію, яка є важливою рушійною силою процесу 

саморозвитку [617, с. 242]. Організація інтелектуального контролю на всіх етапах 

процесу вирішення проблеми (у формі моніторингу, перевірочних заходів, 

регуляції емоційного фону) дозволяє суб’єкту швидко вносити корективи в 

перебіг розумових процесів.   

За іншими стимулювальними функціями рефлексивної компетентності дві 

підгрупи розрізняються. Важливість формування інструментального компонента 

компетентності в ранньому юнацькому віці підтверджується тим, що він виконує 

дві стимулювальні функції: і забезпечує швидке прийняття рішення, і сприяє 

формуванню конструктивно-рефлексивного стилю вирішення внутрішніх 

суперечностей (див. табл. М.1). Формування стильових властивостей ми вважаємо 

важливим новоутворенням, що формується у процесі набуття рефлексивного 

досвіду, оскільки стильові властивості є тими інтегративними психічними 

утвореннями, що забезпечують співвідношення внутрішніх умов активності з 

зовнішніми факторами ситуації. «Індивідуальність особистості, − пише 

О. Г. Асмолов, − панує над проблемно-конфліктними ситуаціями, вибираючи той 
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або інший стиль у залежності від того, чи відповідає він цілям діяльності та її 

ціннісно-смисловим установкам ... Чим більшим репертуаром "стилів-засобів" 

особистість як суб'єкт діяльності володіє у своєму психологічному арсеналі, чим 

довільніше вона варіює цими засобами, тим вища стійкість індивідуальності в 

постійно мінливих життєвих ситуаціях» [24, с. 22-23].  

Використання конструктивно-рефлексивного стилю вирішення внутрішніх 

суперечностей (0,65) пов’язане в ранньому юнацькому віці з розвитком 

когнітивних та метакогнітивних рефлексивних умінь. Конструктивно-

рефлексивний стиль виражається у спрямованості активності суб’єкта на 

самопоглиблення та саморозуміння, що надає можливість обирати засоби 

поведінки у складних ситуаціях через співвідношення їх з власною ієрархією 

мотивів та цінностей. Суб’єкт використовує різноманітні засоби подолання 

внутрішнього протиріччя: програвання можливих варіантів розвитку подій, 

критичне ставлення до себе, усвідомлення та розуміння причин конфліктного 

стану, відповідальне виправдання своїх дій, підвищення вимог щодо власної 

активності та ін. В інструментальному плані дані дії забезпечуються вміннями 

упорядковувати процес пошуку рішення (0,91), здійснювати перевірку своїх 

припущень та оцінювання результатів за різними критеріями, формулювати 

оцінні судження (0,85). Критична оцінка проміжних результатів діяльності та 

застосування перевірочних заходів дозволяють суб’єкту здійснювати ефективний 

контроль за перебігом розумової активності. Регуляцію активності суб’єкта 

стильові властивості забезпечують за рахунок активізації вмінь прогнозувати 

можливі помилки і труднощі (0,74), аналізувати власні можливості та здійснювати 

планування, оцінку і перевірку своїх дій (0,67). Дані вміння дозволяють 

формувати передбачення ймовірного розвитку подій у процесі долання 

проблемно-конфліктних ситуацій (0,52), упорядковувати власну розумову 

активність за рахунок визначення плану дій, обирати засоби поводження з 

урахуванням власних переваг та слабкостей, які визначаються у процесі 

самооцінювання суб’єктом своїх актуальних та потенційних можливостей. 

Розвиток рефлексивних механізмів сприяє, на думку Ю. М. Кулюткіна, 

усвідомленню суб’єктом необхідності перебудови неефективних засобів 
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поводження, внесення змін у програму на підставі ретельного самоаналізу 

власних дій. Високий рівень сформованості рефлексивного механізму 

саморегуляції забезпечує особистість можливостями контролювати не лише 

виконавчі дії, але й оцінювати себе «як контролера, що здійснює планування та 

оцінювання власних дій» [226, с. 27]. Отже, Д. О. Леонтьєв, аналізуючи 

особливості функціонування рефлексивного механізму саморегуляції, доходить 

висновку, що з розвитком здібності до рефлексії перетворюються в здатність 

здійснювати саморефлексію не лише операційних, але й і особистісних аспектів 

саморегуляції діяльності [243].   

У зрілому юнацькому віці особистісний потенціал поповнюється 

інформаційними складовими (див. табл. Н.3), які забезпечують реалізацію 

рефлексивної активності через усвідомлене використання знань про особливості її 

впровадження, засоби стимулювання та послаблення, умови ефективного 

застосовування певних стратегій та ін. Знання про специфіку рефлексивної 

активності не відіграє такої важливої ролі на більш ранніх етапах становлення, 

оскільки система знань про рефлексію формується саме в юнацькому віці. Як 

свідчать дані, важливу роль в інформаційному забезпеченні відіграють усі три 

виокремлені нами домени системи знань: про специфіку рефлексивної активності 

(0,88), про засоби регуляцювання та розвитку форм рефлексії (0,98) та про 

підстави рефлексивної активності, про переваги її застосування (0,94).  

Усвідомлення своєї обізнаності стосовно засобів та форм реалізації 

рефлексивної активності (0,57) сприяє відведенню більшого часу на процес 

обмірковування різних варіантів при прийнятті рішень у ситуаціях високої 

невизначеності (0,61). Схильність до більш рефлективного стилю поводження в 

ситуаціях вибору свідчить про сформовану установку до ретельного 

обмірковування власних припущень, до побудови та перевірки прогнозів відносно 

ймовірного розвитку подальших подій, до визначення обґрунтованих перспектив 

свого розвитку в майбутньому (0,56). Отже, чим більше суб’єкт має знань про 

рефлексію та форми її активності, тим більш зважені рішення він приймає не 

лише стосовно своєї поведінки в конкретній проблемно-конфліктній ситуації, а й 

про шляхи свого подальшого саморозвитку як особистості. Знання забезпечують 
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рефлективний стиль поводження в ситуаціях множинного вибору, активізацію 

прогностичної активності суб’єкта.   

Як нами було раніше зазначено, у зрілому юнацькому віці відбуваються 

суттєві зміни в характері сформованості моделі «Я-рефлексуючого». За даними 

таблиці Н.1 ми встановили, що зниження рівня домагань (-0,92) сприяє 

формуванню більш адекватного образу себе як суб’єкта рефлексивної активності 

через узгодження його з зовнішніми вимогами та ідеалізованими власними 

уявленнями (0,69). Змінюється і уявлення про свої потенційні можливості. 

Збільшення досвіду рефлексування сприяє формуванню більш адекватних, дещо 

занижених уявлень про власний рефлексивний потенціал (-0,77). Різниця між 

оцінками актуальних та потенційних можливостей зменшується, що сприяє 

визначенню більш досяжних перспектив подальшого саморозвитку.   

Близькі та віддалені цілі щодо розвитку власних рефлексивних здібностей 

стають більш реалістичними, підкріпленими критичними оцінками своїх 

актуальних та потенційних можливостей. Узгоджена модель «Я-рефлексуючого» 

активізує інструментальний та поведінковий потенціал особистості. Суб’єкт 

починає більше зусиль докладати на досягнення визначених цілей, оскільки дані 

цілі оцінюються ним як реальні та необхідні для подальшого саморозвитку, 

більше приділяти уваги своєму емоційному стану, усвідомлюючи його важливу 

роль у мобілізації ресурсів та реалізації різних форм внутрішньої активності. 

Метакогнітивні знання про власні емоції, які налаштовують суб’єкта на 

продуктивну активність, дозволяють йому швидко активізувати ті переживання, 

які посилюють вольові зусилля, що докладаються для досягнення визначеної цілі. 

Позитивний та наближений до реального образ себе як суб’єкта рефлексивної 

активності сприяє обиранню саме конструктивно-рефлексивного стилю 

вирішення внутрішніх суперечностей у процесі подолання проблемно-

конфліктних ситуацій (0,6). Реальний рівень домагань формує такий рівень 

напруження, який не заважає суб’єкту гнучко змінювати свою позицію у процесі 

аналізу ситуації, експериментувати з різними засобами поводження (0,6), а отже, 

формує операційну готовність суб’єкта до подолання проблемних ситуацій. 

Визначення неадекватно завищених домагань може пригнічувати мотиваційні 
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аспекти активності суб’єкта, сприяти тому, що особистість буде занадто швидко 

переходити від розмірковувань до активного застосування операційних засобів, не 

зорієнтувавшись в умовах і вимогах ситуації. За даними Х. Хекхаузена, 

скорочення мотиваційних етапів активності та надмірна сила цільових інтенцій 

заохочують суб’єкта до активізації вольових станів, які відрізняються звуженим 

обсягом уваги, надмірною концентрацією на задачі, занадто оптимістичною 

оцінкою своїх можливостей [542]. Адекватна модель «Я-рефлексуючого» сприяє 

застосуванню конструктивно-рефлексивного стилю вирішення внутрішніх 

суперечностей, більшій гнучкості розумової активності, більш чіткому 

усвідомленню мети рефлексії та розумінню ролі емоцій у процесі вирішення 

проблем. Це дозволяє суб’єкту оперативно активувати стан готовності вирішувати 

проблеми, шукати засоби зняття внутрішніх та зовнішніх суперечностей. 

Таким чином, становлення рефлексивної компетентності як цілісної системи, 

здатної до самоорганізації, відбувається в ранньому юнацькому віці за рахунок 

збільшення її інструментальних та поведінкових складових. Розвиток 

рефлексивних умінь різного рівня організації сприяє більш швидкому прийняттю 

рішень у невизначених ситуаціях, застосуванню конструктивно-рефлексивного 

стилю при подоланні проблемно-конфліктних ситуацій. Об’єм ментальних 

структур особистості, що забезпечують рефлексивну активність, продовжує 

зростати і в більш старшому віці. Особи зрілого юнацького віку долають 

проблемні ситуації, залучаючи як поведінкові й операційні, так і інформаційні 

структури. Наявність поширеної системи знань суб’єкта про різні аспекти 

рефлексивної активності сприяє формуванню установки на рефлективний стиль 

поводження в невизначених ситуаціях, на ретельне обмірковування припущень та 

перспектив свого подальшого розвитку. Велику роль в організації рефлексивної 

активності в зрілому юнацькому віці починає відігравати модель «Я-

рефлексуючого». Підвищення рівня адекватності домагань, власних самооцінок та 

узгодженість домагань із внутрішніми та зовнішніми стандартами забезпечують 

чітке визначення цілей рефлексивної активності, активізацію стану готовності 

долати проблемно-конфліктні ситуації через зняття внутрішніх та зовнішніх 

суперечностей. 
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Окрім того, що стимулювальні функції забезпечують розвиток системи 

рефлексивної компетентності та ефективне розв’язання рефлексивних задач, вони 

певним чином компенсують відхилення у процесі розвитку окремих компонентів 

системи. Результати, отримані під час повторної факторизації емпіричних даних, 

свідчать, що в ранньому та зрілому юнацькому віці є такі викривлення в розвитку 

системи рефлексивної компетентності, які вона не може нейтралізувати. Вони 

стають стримувальними факторами становлення інтегративної системи, 

оскільки гальмують структурні та функціональні системні перетворення, 

перешкоджають формуванню нових властивостей. Дані фактори слід враховувати 

при організації навчального процесу осіб юнацького віку, на їхню дію слід 

звертати увагу молодих осіб із метою формування установки на цілеспрямоване 

формування рефлексивних здібностей у процесі розвитку. Як було раніше 

визначено, основним фактором, що стримує процеси становлення рефлексивної 

компетентності, є несформованість рефлективного стилю обробки інформації та 

прийняття рішень. Даний фактор перешкоджає ефективному розв’язанню 

рефлексивних задач як у ранньому, так і в зрілому юнацькому віці. У таблицях 

5.10 та 5.11 наведені фрагменти складу факторів, визначених на двох 

досліджуваних підгрупах (див. табл. М.9 та Н.8). 

Таблиця 5.10 

Фрагмент фактора, що відображає виражену імпульсивність у прийнятті рішень 

(ранній юнацькій вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантажен. 

1 

Уміння реструктурувати модель проблемно-

конфліктної ситуації, формувати програми 

поведінки і саморозвитку 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,85 

2 
Уміння визначати новий сенс свого становища у 

проблемно-конфліктній ситуації… 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,78 

3 Кількість правильних відповідей 
поведінковий, 

метакогнітивний 
-0,65 

4 
Загальний рівень вираженості рефлективності як 

когнітивно-стильової властивості 

поведінковий, 

метакогнітивний 
-0,62 

Отримані результати дозволяють нам констатувати виражену схильність 

суб’єктів юнацького віку приймати імпульсивні рішення без належного аналізу 

поточної інформації при висуванні припущень, здійснення заходів перевірки їх у 
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мисленнєвих експериментах та практичних діях. Однак, дані, наведені в таблицях, 

дозволяють нам визначити і основні напрями корекції даної властивості. 

Уповільнити процес прийняття рішення на ранніх етапах становлення 

компетентності допомагає розуміння суб’єктом складної природи проблемно-

конфліктної ситуації, усвідомлення наявності внутрішнього або зовнішнього 

протиріччя, що заважає знаходити та застосовувати ефективні засоби поведінки 

(0,85). У ранньому юнацькому віці розвиток умінь, пов’язаних із застосуванням 

смислотехнік, які дозволяють вносити зміни до моделі проблемно-конфліктної 

ситуації, усвідомлювати своє становище та ті перспективи, які відкриваються при 

новому погляді на події, допомагають сформувати установку на ретельність 

аналізу ситуації та правильність дій (0,78). 

В осіб зрілого юнацького віку (див. табл. 5.11) формування установки на 

проведення ретельного аналізу проблемно-конфліктної ситуації в більшій мірі 

залежить від готовності суб’єкта визначати ймовірнісний характер розвитку подій 

своєї життєдіяльності (0,71). Активізація дивергентної установки щодо аналізу 

подій сприяє формуванню декількох моделей процесу подолання проблемної 

ситуації, співвідношенню цих моделей та обранню тієї з них, яка в більшій мірі 

відповідає актуальному рівню внутрішніх ресурсів суб’єкта, його готовності до 

застосування зусиль. Не менш важлива роль у стримуванні імпульсивних дій 

належить і рівню обізнаності суб’єкта стосовно особливостей рефлексивної 

активності (0,52). Чим вище суб’єкт оцінює свої знання за даною темою, тим 

більше він усвідомлює, що ефективність подолання проблемно-конфліктної 

ситуації залежить від великої кількості факторів, які слід врахувати, тим більш 

активно він буде залучати свої вміння до планування та адекватного оцінювання 

ситуації (0,42). Таким чином, стримати бажання прийняти імпульсивні рішення в 

невизначених ситуаціях можна через формування установки на більш ретельний 

аналіз проблемно-конфліктної ситуації. У ранньому юнацькому віці це допомагає 

здійснити смислотехніки, які дозволяють провести співвідношення власних дій із 

системою цінностей та принципів, сформувати нові мотиви та особистісні смисли, 

які сприятимуть змінам смислової орієнтації суб’єкта в умовах проблемно-

конфліктних ситуацій. У зрілому юнацькому віці необхідність у ретельному 
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аналізі ситуації підтримується установкою на формування «дивергентної» моделі 

вирішення проблеми. Визначення декількох варіантів розвитку подій дозволяє 

суб’єкту обрати найбільш оптимальний засіб поводження, що відповідає і 

актуальним ситуативним умовам, і власному ресурсному стану. 

Таблиця 5.11 

Фрагмент фактора, що відображає виражену імпульсивність у прийнятті рішень 

(зрілий юнацькій вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантажен. 

1 Рівень обізнаності за темою «Рефлексія» 
інформаційний, 

метакогнітивний 
0,52 

2 
Уміння створювати ймовірнісні моделі вирішення 

проблеми… 

інструментальний, 

метакогнітивний 
0,71 

3 
Уміння реструктурувати модель проблемно-

конфліктної ситуації… 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,46 

4 
Уміння визначати новий сенс свого становища у 

проблемно-конфліктній ситуації… 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,47 

5 Середній латентний час першої відповіді 
поведінковий, 

метакогнітивний 
-0,50 

6 Кількість правильних відповідей 
поведінковий, 

метакогнітивний 
-0,98 

7 
Загальний рівень вираженості рефлективності як 

когнітивно-стильової властивості 

поведінковий, 

метакогнітивний 
-0,94 

Окрім імпульсивності негативний вплив на рівень функціонування та 

розвитку компетентності в ранньому юнацькому віці здійснюють 

несформованість поведінкового та інформаційного компонентів, висока 

невідповідність домагань зовнішнім та внутрішнім стандартам. Розглянемо 

детальніше ці фактори. У таблиці М.7 (Додатку М) наведений фрагмент фактора, 

який відображає негативний вплив на загальний стан системи рефлексивної 

компетентності несформованості поведінкового її компонента.   

Ми бачимо, що невміння управляти процесом подолання проблемно-

конфліктних ситуацій, небажання застосовувати самоаналіз для розуміння 

природи виникнення внутрішнього конфлікту пов’язані з несформованістю 

ефективних стильових властивостей (-0,73) та неготовністю суб’єкта раціонально 

підходити до організації власної внутрішньої активності (-0,96). Несформованість 

раціонального підходу до процесу подолання проблемно-конфліктних ситуацій 

може виражатися в різних феноменах: перевага ірраціональних оцінок, прийняття 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


343 

необґрунтованих рішень, порушення логіки умовисновків, хаотичність та 

імпульсивність дій тощо. Непослідовність рефлексивної активності суб’єкта 

виражається перш за все у відсутності чіткого плану та несформованості 

узагальнених алгоритмів, які б упорядкували спроби суб’єкта вирішити проблему 

(-0,85). Суб’єкт здійснює спроби вирішити проблему за рахунок малоефективних 

стратегій («Некритичність в оцінці інформації, що заснована на інтуїтивному 

підході» (0,66), «Економія ресурсів» (0,89)), які спрямовують дії суб’єкта на 

знаходження швидкого рішення за рахунок ігнорування певних деталей, 

перегляду обмеженої кількості припущень, побудові спрощеної репрезентації 

задачі. Такі стратегії не передбачають застосування дій щодо перевірки 

отриманих результатів, поверенення до результатів певних етапів розв’язання 

задачі з метою поліпшення їх. Отже, несформованість інструментального та 

поведінкового потенціалу проявляється в застосуванні простих стратегій, 

спрямованих на швидкий пошук рішення на підставі інтуїтивних передчуттів, не 

підкріплених фактами. 

У таблиці М.8 знайшов відображення фактор, який стримує розвиток 

рефлексивної компетентності внаслідок відсутності в суб’єкта інформації про 

специфіку рефлексії, про її вплив на розвиток особистості, про переваги 

застосування різних форм рефлексивної активності у процесі пошуку засобів 

подолання проблемних ситуацій тощо. 

Несформованість системи знань про рефлексію виражається в низькій 

наповненості усіх трьох її доменів, у низькому рівні сформованості 

декларативних (-0,85), процедурних (-0,77) та умовних (-0,86) знань про 

рефлексивні форми активності. Відчуваючи нестачу знань, суб’єкти низько 

оцінюють свою обізнаність із даних питань (-0,79), однак вони не відчувають 

потребу в поповненні системи новими відомостями, оскільки низько оцінюють 

значущість рефлексії в життєдіяльності людини (-0,79). Такі особи виявляють 

схильність до прийняття імпульсивних рішень у невизначених ситуаціях, оскільки 

мало витрачають часу на обмірковування власних припущень та перевірку своїх 

рішень (-0,41). Також  вони  приділяють  мало  уваги  аналізу причин власних дій  

(-0,42) та визначенню перспектив розвитку в майбутньому (-0,39). Отже, 
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несформованість рефлексивної компетентності звужує часову перспективу людей 

до сьогодення, їх мало цікавлять минуле та майбутнє, вони живуть одним днем. 

На думку Г. В. Іваніченко, «вузька та обмежена часова перспектива зрікає людину 

на "психологічне старіння", зниження інтересу до майбутнього, яке уявляється 

малоцікавим, передбачуваним, детермінованим ззовні» [166]. Дослідження 

В. І. Слободчикова свідчать, що особи з вузькою часовою перспективою та 

нерозвиненими рефлексивними здібностями мають складності у прогнозуванні 

наслідків власних дій та власного засобу життя [465]. В. Франк описав два типи 

людей, що мають вузьку перспективу: перший – живе сьогоднішнім днем, 

оскільки боїться щось планувати, а другий тип – не бачить у цьому сенсу, 

оскільки в нього домінує фаталістична установка до життя. «Людина, що живе 

сьогоднішнім днем, вважає планування дій непотрібним; фаталіст вважає його 

неможливим. Він відчуває себе безпорадним об'єктом впливу зовнішніх обставин 

і внутрішніх станів» [536].  

Модель «Я-рефлексуючого» осіб раннього юнацького віку характеризується 

наявністю внутрішньої суперечності між високими домаганнями, очікуваннями 

від власної розумової активності та усвідомленням своєї низької компетентності в 

розв’язуванні рефлексивних задач. Отримані результати факторного аналізу (див. 

табл. М.10) вказують на те, що негативний вплив даної дисфункції на 

функціонування рефлексивної компетентності відбувається на тлі вираженої 

схильності суб’єктів до прийняття обміркованих рішень у ситуації вибору 

(сформований рефлективний когнітивний стиль).  

Низькі оцінки власних здібностей – один із когнітивних критеріїв кризи 

ідентичності, причиною якої, на думку М. В. Попової, є когнітивна бідність «Я-

концепції», низький рівень розвитку рефлексії та несформованість механізмів 

внутрішнього діалогу. Частим наслідком переживання кризи стає втрата надії, 

безперспективна оцінка майбутнього [354]. Установка на правильність сприяє 

підвищенню результативності суб’єкта, збільшує вірогідність досягнення успіху, 

однак вона мало впливає на негативні наслідки занадто високих домагань, які не 

відповідають можливостям суб’єкта. Узгодження самооцінок та домагань є 

важливим чинником, який пов’язаний із загальним рівнем сформованості «Я-
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концепції», рівнем розвитку особистісної ідентичності. У свою чергу, він визначає 

характер перебігу процесу самовизначення в різних сферах життєдіяльності. 

Допомогти знизити рівень неузгодженості домагань та самооцінки (0,9) може 

формування установки на більш ретельний аналіз проблемно-конфліктної 

ситуації, усвідомлення тих аспектів, які залежать від дій самого суб’єкта, та тих 

факторів, які обумовлені впливом інших закономірних та випадкових обставин 

(0,61). Набуття позитивного досвіду подолання проблемних ситуацій стає тим 

чинником, який сприяє перегляду суб’єктом системи уявлень про власні 

можливості, зниженню тенденції приписувати собі причинність та 

відповідальність за поразки. На тлі високого рівня розвитку особистісної 

ідентичності розбіжність «домагання − самооцінка» стає не травмуючим 

фактором, а виконує каталізувальну та стимулювальну функції, спонукаючи 

особистість до більшого розкриття свого потенціалу, до більш активного 

«цілеспрямованого докладання зусиль до саморозвитку та самовдосконалення» 

[52, с. 53].   

На вибірці осіб зрілого юнацького віку визначено ще два негативні фактори 

(окрім вираженої схильності до імпульсивних дій): схильність до відтермінування 

життєвих завдань на саморозвиток на невизначений термін та неготовність 

підвищувати власну обізнаність стосовно рефлексії.  

Неготовність молодих людей докладати зусиль (див. табл. Н.9) задля 

отримання інформації про рефлексію та особливості її реалізації свідчить про 

їхню низьку психологічну грамотність, про глобальну зануреність людей у 

вирішення буденних проблем. Молоді люди не бачать сенсу розвивати якості, не 

пов’язані з конкретними результатами, котрі не надають негайної користі.   

 О. Б. Старовойтенко попереджала, що особистостям, які мало докладають 

зусиль задля кращого розуміння себе, властиві множинні проекції та ідентифікації 

за типом наслідування та уподібнення [482]. Як наслідок, у них виявляється 

низький рівень зрілості ідентичності, схильність до ігнорування внутрішньо-

особистісних суперечностей. Вони мало намагаються керувати процесом свого 

життя, ставлення до якого характеризується пасивністю та безініціативністю. 

Вони,  як свідчать  наші  дані,  низько  оцінюють  свій  рефлексивний  потенціал  
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(-0,45), не намагаються його активно мобілізувати для подолання проблемно-

конфліктних ситуацій. Навіть знайдені в ході досвіду нові ефективні засоби та 

прийоми слабо усвідомлюються, розглядаються, скоріше за все, як вдалий збіг 

обставин. Така екстернальна установка заважає суб’єкту активно ставитися до 

свого досвіду, як до системи, яку слід упорядковувати, аналізувати та 

поповнювати. Власний досвід не стає об’єктом обмірковувань та перетворень. 

Себе самого суб’єкт сприймає як об’єкт впливу інших, який мало здатний до 

саморозвитку.  

У таблиці Н.10 Додатку Н наведені дані, що відображають схильність 

суб’єктів відкладати на невизначений термін розгляд та вирішення життєвих 

завдань на саморозвиток. Як ми вже визначали, завдання на саморозвиток дуже 

часто відкладаються, оскільки вони не мають швидкого підкріплення, потребують 

великих зусиль, а результати, яких досягає особистість, не виявляються напряму.  

Було встановлено, що особи, які не визначають у якості пріоритетних 

завдання на самопізнання, саморегулювання, самовизначення та самоздійснення,  

мають труднощі з адекватним оцінюванням різних форм своєї рефлексивної 

активності. Їхні системи критеріїв оцінювання відрізняють низькою когнітивною 

складністю (-0,79), отже, вони виокремлюють мало підстав для оцінки (низький 

рівень диференціації), а отримані оцінки характеризуються суперечливістю в 

наслідок неузгодженості (низький рівень інтеграції). Небажання розв’язувати 

задачі на саморозвиток, низькі здібності до проведення оцінювання різних форм 

внутрішньої активності є факторами гальмування самої рефлексивної активності, 

скорочення її тривалості. Людина мало розмірковує над тим, яким чином діяти, до 

яких наслідків це може призвести, які є ризики та ін., вона зосереджує увагу лише 

на вузькій предметній області, у неї домінує установка на відслідковування 

зовнішніх об’єктів [482]. Досягнуті результати слабо усвідомлюються, тому 

людина може повторювати помилкові дії, щораз обирати низько ефективні засоби 

поводження. Низькі оцінки свого потенціалу (-0,47) також є негативним 

фактором, який заважає досягненню високих результатів, оскільки людина задіє 

лише обмежену частину свого потенціалу, не докладає необхідну кількість 

зусиль, не бачить перспективи реалізації своїх потенційних можливостей. 
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Отже, стримувальним фактором розвитку рефлексивної компетентності в 

ранньому юнацькому віці є несформована система знань суб’єкта про рефлексію 

та форми її активності, несформованість поведінкового компонента 

компетентності, виражена імпульсивність процесів прийняття рішень та 

невідповідність домагань зовнішнім і внутрішнім стандартам. У більш зрілому 

віці заважають процесам самоорганізації системи рефлексивної компетентності 

тенденції до відтермінування вирішення життєвих завдань на саморозвиток, 

неготовність суб’єктів підвищувати власну обізнаність стосовно рефлексії та 

власних здібностей, імпульсивний стиль прийняття рішень у ситуаціях 

множинного вибору. Інформування молоді про переваги застосування рефлексії в 

подоланні різного роду проблемних ситуацій та активізація мотивації на розвиток 

рефлексивного потенціалу – основні напрями профілактичної та корекційної 

роботи з особами юнацького віку, які сприятимуть становленню та розвитку 

рефлексивної компетентності. 

Як було раніше зазначено, ми розглядаємо стійкі симптомокомплекси 

елементів рефлексивної компетентності, які утворюються у процесі набуття 

досвіду, як утворення, що виконують функції стабілізування внутрішніх умов 

функціонування цілісної системи. Кожна з визначених функцій спрямована на 

нівелювання виникаючих у процесі функціонування дисфункцій, на формування 

оптимальних умов для реалізації рефлексивної активності за рахунок 

врівноваженої взаємодії різних елементів системи. Нами було визначено по три 

симптомокомплекси в кожній підгрупі досліджуваних. Розглянемо склад тих, які 

забезпечують сталі внутрішні умови для функціонування рефлексивної 

компетентності в ранньому юнацькому віці.  

Дані, наведені в таблиці М.4, визначають склад симптомокомплексу, який 

утворили елементи оцінно-мотиваційного та інформаційного компонентів 

компетентності. Даний симптомокомплекс забезпечує врегулювання ефективності 

функціонування моделі «Я-рефлексуючого» через підвищення рівня узгодженості 

домагань із зовнішніми та внутрішніми стандартами. Схильність до 

перфекціонизму або занадто критичне ставлення до власних можливостей (0,43) 

призводить до того, що суб’єкт гостро переживає невідповідність своїх реальних 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


348 

можливостей зовнішнім вимогам, що породжує переживання невдоволення та 

тривоги, передчуття поразки (-0,89). Ж. П. Вірна вказує, що «переживання 

депресивних станів; нездорова самокритика, почуття вини, які не дають змогу 

радіти досягненням; максималізм (принцип "все або нічого")» [76; с. 88], які 

заставляють відмовлятися від багатьох потреб життя, – все це є проявами 

перфекціонізму. Отримані результати демонструють важливість формування 

складної системи критеріїв оцінювання власної активності для зниження 

негативного впливу неадекватно сформованої моделі «Я-рефлексуючого», яка 

містить високі домагання відносно результатів рефлексивної активності (0,91) та 

низькі оцінки своїх реальних можливостей (-0,7). Якщо особистісні домагання та 

оцінки сформованості власних здібностей не відповідають зовнішнім вимогам, 

суб’єкт відчуває невдоволеність собою, що заважає йому усвідомлювати здобутий 

досвід та на його підставі визначати нові орієнтири для ефективного 

функціонування та розвитку. 

За нашими даними, формування складної системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності та її результатів підвищує можливості суб’єкта 

здійснювати аналіз здобутого досвіду за різними параметрами. Чим більше 

критеріїв буде використовувати людина, тим більше інформації про себе як 

суб’єкта рефлексивної активності вона отримує, що дозволить їй визначити свої 

переваги та слабкі сторони. Акти оцінювання за власними критеріями фокусують 

увагу суб’єкта на певних аспектах своєї внутрішньої діяльності, роблячи їх 

предметом свого саморозвитку та самокорекції. Суб’єкт може свідомо 

застосовувати до них певні психотехніки, формувати стандарти та вимоги щодо 

їхнього функціонування, фіксувати зміни за визначеними параметрами, вносити 

корективи у програми розвитку тощо.    

Навпаки, відповідність домагань та самооцінок створює внутрішні умови, 

сприятливі для аналізу власних оцінок і їхніх підстав, що надає суб’єкту 

можливість зрозуміти причини неузгодженості своїх оцінок у минулому. Окрім 

того, суб’єкт отримує можливість використовувати оцінки не лише по 

відношенню до кінцевих результатів, а й для фіксування проміжних досягнень, 

що дозволяє організувати ефективний моніторинг розумової активності. Чим 
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більше людина використовує критеріїв оцінювання, тим більше параметрів для 

врегулювання та регламентування своєї поведінки вона в змозі застосовувати. 

Чим більш інтегрованими та узгодженими стають такі оцінки, тим більш 

обґрунтованими виявляються вимоги до власної активності. Такі обмеження 

дозволяють певним чином врегулювати занадто високі домагання, призвести їх у 

відповідність до зовнішніх та внутрішніх стандартів. Отже, регуляція внутрішньої 

активності відбувається за рахунок приведення у відповідність домагань із 

зовнішніми вимогами, на підставі чого суб’єкт визначає реалістичні цілі, або ж за 

рахунок узгодження різних критеріїв оцінювання, що забезпечує адекватність 

вимог та стандартів, які використовує суб’єкт для оцінки своєї успішності.  

У таблиці М.5 наведено склад симптомокомплексу, що поєднує оцінно-

мотиваційні та поведінкові елементи рефлексивної активності. Сформовані 

стильові властивості забезпечують ефективну адаптацію суб’єкта до мінливих 

умов за рахунок оптимізації функціонування внутрішніх складових та 

регулювання рівня аналітичності-синтетичності когнітивних процесів, їхньої 

просторово-часової організації [582]. Саме стиль обумовлює обрання 

конструктивних засобів подолання певної проблемної ситуації через врахування і 

зовнішніх вимог ситуації, і внутрішнього стану самого суб’єкта. Неготовність 

суб’єкта застосовувати діяльнісний (-0,57) та конструктивно-рефлексивний стилі 

(-0,5) свідчить про недостатню інтеграцію окремих складових рефлексивної 

компетентності. Нівелювати наслідки неузгодженого функціонування складових 

системи дозволяє активне застосування прогностичних здібностей, які 

допомагають сформувати найближчу та віддалену перспективи як орієнтири для 

подальших дій (0,79), на підставі уявлень про майбутнє розробити план 

активності (0,89) та сформувати моделі, що відтворюють ймовірнісні результати 

дій (0,77). У разі неуспішності – спрогнозувати причини, що призвели до 

помилок, та врахувати їх при внесенні корективів у плани та вибір нових засобів 

поводження. Тобто прогностична активність дозволяє розгорнути в часі та 

просторі ті аспекти активності, які при сформованих стильових властивостях 

відбуваються автоматично.  

Низький рівень розвитку прогностичних здібностей, навпаки, може бути 
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врівноважений функціонуванням стильових властивостей, які забезпечують  

високу сполученість внутрішніх та зовнішніх детермінант діяльності через високе 

інтегрування різних складових, узгодження змістових та формальних 

властивостей. Сформований стиль забезпечує ефективну регуляцію діяльності 

через активування механізмів мимовільного контролю, які узгоджують дії 

суб’єкта з умовами реальності за рахунок швидкого кодування інформації, 

сканування простору, гальмування імпульсивних потягів, категоріального 

контролю за оцінками й судженнями та ін. [545]. Стильові властивості 

дозволяють знаходити оптимальні рішення у складних ситуаціях, які 

відповідають і за параметром внутрішньої стійкості, і за параметром відповідності 

зовнішньому середовищу, компенсуючи в такий спосіб нездатність суб’єкта 

формувати адекватні плани дій, визначати можливі наслідки, здійснювати аналіз 

причин та ін.  

Схильність суб’єкта відтермінувати вирішення певних життєвих завдань на 

невизначений термін є достатньо розповсюдженим явищем. Відомий дослідник 

явищ прокрастинації П. Стіл вважав дану схильність природною властивістю 

людини, яку підтримують культурні традиції та суспільно-економічні процеси 

[690]. Однією з причин застосування практик відтермінування М. С. Дворник 

вважає неорганізованість особистості [113]. У таблиці М. 6 наведено фрагмент 

фактора, який показує, що формування внутрішніх орієнтирів оцінювання різних 

форм власної активності та готовність особистості приймати самостійні рішення 

можна вважати тими внутрішніми чинниками, які можуть протидіяти бажанню 

особистості відкласти у часі вирішення життєвих задач на саморозвиток (0,93).   

Автономність функціонування суб’єкта, що виявляється в низькій орієнтації 

його на погляди та оцінки інших осіб, прийняття рішень з орієнтацією на власні 

уявлення про результативність та оптимальність (0,43) допомагають йому відчути 

себе «хазяїном свого життя», автором власної біографії, сприяють підвищенню 

рівня переживання своєї здатності контролювати події власного життя. Відчуття 

впевненості переорієнтовує спрямованість суб’єкта з аналізу минулого на 

формування планів на майбутнє. Через зниження негативних емоцій (тривоги, 

страхів, незадоволеності власними результатами) впевненість сприяє зниженню 
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захисних тенденцій та більш усвідомленому та цілеспрямованому використанню 

часу. Таким чином, регулювання рефлексивної активності може здійснюватися за 

двома механізмами. Якщо для суб’єкта значущими є завдання на самопізнання, 

самоздійснення та саморегулювання, вони стають тими мотиваторами, які 

спрямовують його внутрішню активність на постановку та досягнення цілей, 

пов’язаних із розвитком власних здібностей, з удосконаленням своїх 

можливостей. Якщо ж цінності саморозвитку не є пріоритетними в системі 

особистісних цінностей суб’єкта, то його внутрішня активність врегульовується 

установкою проявити свою самобутність, незалежність від поглядів та оцінок 

інших осіб. Орієнтація на внутрішні стандарти, а не на зовнішні вимоги, дозволяє 

особистості ставитися до буденних дій як до актів своєї самореалізації, визначати 

цілі діяльності, які адекватні її внутрішній сутності, їй самій [265].  

Отже, у ранньому юнацькому віці формуються симптомокомплекси 

елементів рефлексивної компетентності, які забезпечують умови для сталого 

функціонування системи за рахунок гнучкої заміни одних механізмів регуляції на 

інші. Так, характер перебігу внутрішньої активності може регулюватися 

механізмами цілетворення (модель «Я-рефлексуючого») або адекватного 

оцінювання (система критеріїв оцінювання), мимовільного контролю (стиль 

вирішення внутрішніх суперечностей) або антиципації майбутніх подій 

(прогностичні здібності), формування домагань (у вигляді життєвих завдань) або 

застосування внутрішніх орієнтирів виконання дій. Згідно з принципом 

додатковості, компліментарність певних елементів забезпечує вирівнювання 

профілю властивостей, зміну основних механізмів регуляції в залежності від 

внутрішніх умов.  

У зрілому юнацькому віці в системі рефлексивної компетентності 

формуються симптомокомплекси, які пов’язують тенденцію до інтегрування 

критеріїв оцінювання в системі з когнітивними рефлексивними стратегіями, 

прогностичні здібності з рефлексивними вміннями, що забезпечують 

усвідомлення різних аспектів розумової діяльності, орієнтованість на внутрішні 

стандарти з особливостями самооцінювання свого потенціалу.   

У таблиці Н.5 наведено фрагмент фактора, що відображає поєднання 
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елементів оцінно-мотиваційного та поведінкового компонентів. Упорядкування 

інтелектуальних дій та операцій, регулювання рівня занурення суб’єкта в 

пошуковий процес забезпечують когнітивні рефлексивні стратегії обробки 

інформації, орієнтовні на глибинну обробку (0,95) та критичний аналіз інформації 

(0,77). Саме дані стратегії забезпечують знаходження оптимального засобу 

вирішення проблеми за рахунок аналізу та критичної оцінки декількох варіантів 

дій, визначення причин помилок та ускладнень, мобілізації додаткових зусиль для 

перевірки висунутих припущень й успішності своїх дій. У попередніх наших 

дослідженнях було встановлено, що застосування даних стратегій пов’язано з 

активізацією механізмів вольової саморегуляції. Вони дозволяють суб’єкту 

здійснювати планомірний, упорядкований пошук розв’язку в задачі, гнучко 

застосовувати різні прийоми, адаптуючи раніше сформовані програми до 

актуальних умов та конструюючи нові алгоритми дій [421].      

І навпаки, несформованість даних стратегій виражається у схильності 

суб’єктів до поверхневого аналізу причин своїх невдач, до некритичного обрання 

прийомів розв’язування задач (-0,43), до ігнорування попередньо визначених 

планів, недотримання обраних алгоритмів (-0,41). Негативні наслідки такої 

хаотичної пошукової активності нівелюються за рахунок організації процесів 

когнітивного оцінювання отриманих результатів за декількома критеріями, 

узгодження отриманих оцінок та формулювання припущень щодо причин 

подібних результатів (-0,4). У даному випадку регулювання активності 

здійснюється через активування метакогнітивних стратегій, які дозволяють 

скоротити час на аналіз інформації, розглядаючи лише найбільш значущі та 

найвірогідніші причини. При подібній організації активності ресурси 

заощаджуються, а продуктивність забезпечується в більшій мірі гнучкою зміною 

тактик, а не через активування надмірних зусиль. Отже, стабільний рівень 

рефлексивної активності може забезпечуватися докладанням вольових зусиль або 

активізуванням засобів метакогнітивного контролю.  

У таблиці Н.6 наведений склад симптомокомплексу, що поєднує орієнтацію 

на внутрішні стандарти (поведінковий компонент компетентності) та особливості 

оцінювання власного рефлексивного потенціалу (інформаційний компонент). 
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Формування установки суб’єкта орієнтуватися на власні стандарти при реалізації 

рефлексивної активності (0,88) може нівелювати негативні наслідки низької 

оцінки   власної   здатності  здійснювати  різні  форми  рефлексивної  активності  

(-0,41). Переорієнтування уваги суб’єкта з зовнішніх стандартів на внутрішні 

еталони дозволяє йому відчути певну самостійність, автономність своїх поглядів 

від думок інших (0,81). На підставі цих орієнтирів формуються програми 

подальшого саморозвитку, визначаються ті здібності, які потребують корекції та 

подальшого вдосконалення. Було встановлено, що застосовувати власні еталони 

та стандарти допомагає внутрішній діалог (0,82). Розмова з самим собою, у 

процесі якої суб’єкт визначає аргументи, що пояснюють оцінки, здійснює певну 

репетицію обґрунтування власної позиції, перевіряючи наскільки визначені 

аргументи дозволяють йому донести та відстояти свою думку, сприяє чіткому 

розумінню власних поглядів, зміцненню впевненості в собі. За рахунок введення 

нових контекстів у ході внутрішнього діалогу суб’єкт усвідомлює новий смисл. 

Навпаки, при несформованості стратегій прийняття рішень з орієнтацією на 

внутрішні орієнтири суб’єкт зосереджує увагу на аналізі та оцінці свого 

поводження в минулому, обмірковуванні своїх майбутніх дій (-0,41). У 

попередніх дослідженнях нами була виявлена негативна залежність між рівнем 

сформованості даної стратегії та рівнем вираженості здібностей, що забезпечують 

ретроспективний та перспективний аналіз активності [421]. Отже, внутрішня 

активність суб’єкта в аналізі та усвідомленні свого минулого досвіду, плануванні 

майбутніх рефлексивних заходів сприяє узгодженню уявлень про себе в різних 

часових проміжках, що забезпечує високий рівень інтеграції різних критеріїв 

оцінювання своєї інтелектуальної діяльності. Висока обізнаність стосовно 

власних стратегій подолання проблемно-конфліктних ситуацій, умов їхнього 

застосування та знання факторів, що впливають на результат діяльності, дозволяє 

особистості своєчасно вносити корективи у процесі рефлексування, здійснювати 

ефективний моніторинг за перебігом різних форм рефлексивної активності (-0,71). 

На думку Р. Глезера, «частий та гнучкий моніторинг є основою компетентності» 

[601]. 

Таким чином, регулювання стабільності внутрішньої активності особистості 
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в ході рефлексування може забезпечуватися організацією внутрішнього діалогу 

або застосуванням механізмів самоаналізу минулого й конструювання 

майбутнього досвіду (механізмів «саморефлексії» [258]).  

У таблиці Н.7 наведено склад останнього симптомокомплексу, що поєднує 

прогностичні здібності суб’єкта та вміння організовувати інтелектуальну 

діяльність. Розвиток інструментальних складових рефлексивної компетентності 

формує умови для підтримання функціонування всієї системи при низькому рівні 

розвитку прогностичних здібностей. Якщо суб’єкту не вистачає досвіду 

рефлексування, якщо він не замислюється над тим, які причини та наслідки мають 

певні події його життєдіяльності для його подальшого життя, у нього виникають 

труднощі з плануванням (-0,82) власної активності (зовнішньої і внутрішньої) та з 

визначенням майбутніх перспектив (-0,56). Несформованість прогностичних 

здібностей (-0,81) формує умови для виникнення низки негативних переживань, 

пов’язаних із невиправданими прогнозами, які суттєво дезорганізують активність 

суб’єктів. Їх важко опанувати, оскільки вони сприймаються як логічний наслідок 

своїх дій, як власна когнітивна неспроможність, а застрягання в цих 

переживаннях не дозволяє гнучко переключити свідомість на обмірковування 

засобів поводження, на формування програм подолання невдалих наслідків [421].  

Активізація функціонування інструментального компонента рефлексивної 

компетентності створює умови для ефективного розподілу уваги, що допомагає 

суб’єкту посилити інтелектуальний контроль за емоційними переживаннями, за 

власними думками та діями (0,54). Відображені аспекти власної активності 

ретельно аналізуються та усвідомлюються (0,69), на підставі отриманої 

інформації приймається рішення про зміни темпу розумової роботи, про 

застосування іншої стратегії та опробування нових засобів, про посилення або 

зниження рівня емоційних переживань для формування найбільш оптимального 

емоційного фону. Нерідко подібні розумові дії відбуваються у формі «нечутного 

проговорювання» (0,57), яке дозволяє сфокусувати увагу на тих моментах 

діяльності, які проговорюються, зробити їх предметом цілеспрямованого аналізу. 

Таке мовлення («мовлення мінус звук») допомагає усвідомити хід власних 

міркувань, пояснити собі причини вибору певної стратегії або прийому. Воно 
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також допомагає підготувати висловлювання, пошепки повторити їх перед 

промовою, виконує функцію «випускного клапану» для емоційних переживань, 

оскільки дозволяє знизити рівень внутрішньої напруги.  

Низький рівень сформованості когнітивних рефлексивних умінь може бути 

врівноважений високою прогностичною активністю суб’єкта, яка спрямована на 

визначення орієнтирів для майбутніх форм активності та на усвідомлення підстав 

минулих дій. Активізування механізму ймовірнісного прогнозування, який на 

підставі ймовірнісної організації минулого досвіду формує припущення щодо 

можливих варіантів перебігу подій у майбутньому, забезпечуючи в такий спосіб 

«переналаштування» активності (підготовку до застосування певних засобів) [26]. 

Прогноз регулює, на думку О. К. Тихомирова, характер розгорнутості пошукової 

активності суб’єкта [512]. Таким чином, за рахунок поєднання прогностичних 

здібностей та рефлексивних умінь в єдиний комплекс, регулювання рефлексивної 

активності здійснюється або за допомогою активування механізмів антиципації 

майбутніх результатів, або ж через механізм посилення довільного контролю.  

Підсумовуючи, ми можемо констатувати, що у процесі становлення 

рефлексивної компетентності відбувається зміна складу симптомокомплексів, які 

організуючи злагоджене функціонування різних елементів, забезпечують 

стабільний характер функціонування рефлексивної компетентності як цілісної 

системи. Так, у зрілому юнацькому віці характер перебігу внутрішньої активності 

може регулюватися механізмами активування вольових зусиль (рефлексивні 

когнітивні стратегії) або засобами метакогнітивного контролю (система критеріїв 

оцінювання), механізами організації внутрішнього діалогу (рефлексивна 

стратегія) або реалізації самоаналізу минулого досвіду й конструювання 

майбутнього (метакогітивна поінформованість), антиципації майбутніх результатів 

(прогностичні здібності) або посилення довільного контролю (когнітивні 

рефлексивні вміння). 

На рисунку 5.1 відображені усі визначені нами трансформації внутрішньої 

організації рефлексивної компетентності на етапі її становлення як цілісної 

інтегративної системи.  
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Висновки до п’ятого розділу: 

1. Процес становлення рефлексивної компетентності впродовж 

юнацького віку має нерівномірний характер, що виражається в гетерогенності 

темпів зростання окремих складових системи. Серед чотирьох компонентів 

суттєво збільшується рівень організації оцінно-мотиваційного компонента та 

підвищуються рівні сформованості системи знань суб’єкта про рефлексії та 

форми рефлексивної активності, здібностей до прогнозування власної активності. 

У процесі становлення не відбувається суттєвих змін у ступені та рівні організації 

всієї рефлексивної компетентності. З досвідом збільшується здатність суб’єктів 

ефективно розв’язувати рефлексивні задачі на когнітивному рівні функціонування 

рефлексивної компетентності, тобто підвищується продуктивність контролю за 

перебігом власної розумової активності. 

2. У процесі становлення рефлексивної компетентності відбуваються 

структурні трансформації, активізуються механізми диференціювання та 

інтегрування. Підвищення міри диференціації елементів інформаційного та 

поведінкового компонентів сприяє зростанню спеціалізації функцій, що вони 

виконують. У складі інформаційного компонента відокремлюються 

метакогнітивна поінформованість та модель «Я-рефлексуючого», які починають 

суттєво впливати на характер формування інших компонентів системи, особливо 

інструментального та поведінкового. Інтегрувальні тенденції посилюються у 

структурі оцінно-мотиваційного компонента. Система критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності та життєві завдання на саморозвиток формують стійкий 

симптомокомплекс, функціонування якого забезпечує більшу осмисленість 

процесу визначення життєвих домагань.  

3. З досвідом змінюються співвідношення стимулювальних, 

стабілізуючих та стримувальних функцій елементів рефлексивної компетентності. 

Було встановлено, що в ранньому юнацькому віці розвиток рефлексивної 

компетентності має кризовий характер, оскільки стримувальні переважають за 

чисельністю стимулювальні функції. У процесі становлення системи 

співвідношеннях даних функцій вирівнюється за рахунок зниження кількості 

елементів, що гальмують процеси функціонування та розвитку системи, та 
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збільшення кількості тих складових, які активізують розумову та практичну 

діяльність суб’єкта. Становлення рефлексивної компетентності як цілісної системи 

відбувається в ранньому юнацькому віці за рахунок збільшення поведінкових 

складових (рефлексивних стратегій), вдосконалення рефлексивних вмінь, 

формування установки на швидке прийняття рішень у невизначених ситуаціях. 

Особи зрілого юнацького віку долають проблемні ситуації, залучаючи більш 

складні поведінкові елементи (діяльнісний та конструктивно-рефлексивний 

стилі), широкий арсенал інструментальних (когнітивні та метакогнітивні 

рефлексивні вміння) та інформаційних складових (систему знань про рефлексію), 

що сприяє стримуванню імпульсивних рішень, підвищенню розсудливості у 

їхньому прийнятті. Значну роль в організації рефлексивної активності в зрілому 

юнацькому віці відіграє модель «Я-рефлексуючого». Підвищення рівня 

адекватності домагань, реалістичності самооцінок та узгодженості окремих 

елементів моделі «Я» формує готовність особистості долати проблемні ситуації.    

Стримувальним фактором становлення рефлексивної компетентності в 

ранньому юнацькому віці є несформована система знань про рефлексію та форми 

її активності, нерозвиненість поведінкових складових та виражена схильність до 

прийняття імпульсивних рішень у невизначених ситуаціях, невідповідність 

домагань зовнішнім та внутрішнім вимогам. У зрілому юнацькому віці заважають 

процесам становлення системи тенденції до відтермінування вирішення життєвих 

завдань на саморозвиток, низька готовність суб’єктів підвищувати обізнаність 

стосовно рефлексії, виражена схильність до прийняття імпульсивних рішень.  

З досвідом змінюється склад симптомокомплексів, що призводить до зміни 

регуляторних механізмів, які забезпечують стабільний характер функціонування 

рефлексивної компетентності. Зміна механізмів саморегулювання дозволяє 

знизити негативний вплив виникаючих дисфункцій. Інформація про зміни 

стабілізуючих функцій дозволяє визначити основні напрями оптимізації 

функціонування рефлексивної компетентності. На підставі виокремлених 

дисфункцій як стримувальних факторів можна визначати основні напрями 

корекційної та розвивальної роботи, використовуючи для формування обхідних 

компенсаторних шляхів стимулювальні фактори розвитку.  
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РОЗДІЛ 6 

РЕФЛЕКСИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У СИСТЕМІ РЕФЛЕКСИВНОГО 

ДОСВІДУ ОСОБИСТОСТІ 

 

Рефлексивний досвід був визначений нами як відкрита динамічна система, 

яка забезпечує розгортання ментального простору, в межах якого відбувається 

розв’язання поставленої суб'єктом рефлексивної задачі за рахунок мобілізації 

рефлексивного потенціалу особистості, реалізації різних форм рефлексивної 

активності, актуалізації елементів рефлексивної компетентності. 

У даному розділі визначене місце рефлексивної компетентності в системі 

рефлексивного досвіду та в системі інших феноменів особистості, з’ясований її 

вплив на рівень сформованості рефлексивності як загальної здатності особистості, 

зрілості особистісного досвіду й досягнень у навчальній діяльності. Рефлексивний 

потенціал, рефлексивна компетентність та процесуальні складові (форми 

рефлексивної активності) розглянуті як три структурні компоненти 

рефлексивного досвіду, злагоджене функціонування яких забезпечує ефективне 

його функціонування та розвиток, реалізацію здатності особистості до рефлексії; 

уточнений зміст функцій складових рефлексивного досвіду на різних рівнях його 

функціонування.  

 

6.1. Когнітивний рівень організації рефлексивного досвіду 

На когнітивному рівні рефлексивний досвід ми визначаємо як динамічну 

систему, що забезпечує мобілізацію необхідних рефлексивних ресурсів, 

організацію рефлексивних актів та актуалізацію спеціальних утворень 

рефлексивної компетентності, спрямованих на постановку та розв’язання 

рефлексивних задач за рахунок зміни площини аналізу основної задачі, у ході якої 

окремі складові процесу розв’язання задачі стають предметом рефлексивного 

аналізу. За характером функціонування система досвіду на когнітивному рівні 

знаходиться на стимульно-продуктивному рівні (модель Д. Б. Богоявленської 

[45]), оскільки суб’єкт відтворює раніше сформовані схематизми з метою 

контролю своєї розумової активності у процесі розв’язання типових задач.   
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Система рефлексивних ресурсів – важлива складова рефлексивного 

потенціалу. Для систематизації інформації відносно ресурсів та для простеження 

певної відповідності між елементами системи ресурсів та складовими 

компетентності ми в системі ресурсів виокремили структурні, операціональні, 

мотиваційні та поведінкові складові особистісного потенціалу, спільне 

функціонування яких забезпечує необхідне підґрунтя для розв’язання суб’єктом 

актуальної рефлексивної задачі [405].   

Структурні ресурси представлені когнітивними структурами різного рівня 

складності. Когнітивна структура – система репрезентації знань, на основі якої 

відбувається відбір, систематизація та аналіз поточної інформації, у результаті 

чого суб’єкт здійснює вибір стратегії поведінки, ухвалює рішення. За 

визначенням М. О. Холодної, активізування цих структур забезпечує можливість 

надходження та перетворення інформації, регулювання процесів її обробки та 

вибірковість інтелектуального відображення [545]. Н. І. Чуприкова 

підкреслювала, що когнітивні структури є стабільною основою для динамічних 

процесів інтелектуальної активності суб’єкта, а саме для процесів аналізу, 

синтезу, абстрагування та узагальнення [567].   

Операціональні ресурси представлені пізнавальними та регулятивними 

операціями, які є неусвідомленими автоматизованими формами активності, що 

забезпечують суб’єкта необхідним інструментарієм для виконання основної 

діяльності. Пізнавальні операції – узагальнені засоби виконання дій, що 

забезпечують переробку інформації на різних етапах розумового процесу. 

Регулятивні операції – узагальнені засоби виконання дій, що забезпечують 

організацію та контроль перебігу основної діяльності.  

Мотиваційні ресурси представлені суб’єктивними орієнтирами, які 

стимулюють та спрямовують активність суб’єкта на пошук засобу подолання 

проблемної ситуації. Суб’єктивні орієнтири – система переживань, мотивів та 

цінностей, що спрямовують інтелектуальну активність суб’єкта в невизначених 

ситуаціях за рахунок зниження рівня невизначеності, зменшення кількості 

ступенів свободи під час обрання засобу, оптимізації загального стану 

особистості, мобілізації необхідних зусиль та ін. На підставі визначених 
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суб’єктивних орієнтирів формується позиція особистості, яка здійснює ціннісно-

смислове регулювання різних форм активності.  

Поведінкові ресурси можна розглядати як систему сформованих прийомів 

розумової активності. Прийоми розумової діяльності – сукупність розумових дій, 

використання яких забезпечує ефективне подолання проблемних ситуацій 

певного типу. Прийом розумової діяльності трактується Є. М. Кабановою-Мєллєр 

як спосіб дії, що включає як усвідомленні знання того, як потрібно діяти при 

розв’язуванні задачі, так власно і уміння користуватися цими знаннями на 

практиці [170].  

На когнітивному рівні організації рефлексивного досвіду нами визначені 

наступні рефлексивні ресурси:  

– рефлексивні схематизми як ментальні структури, що створюють 

репрезентацію рефлексивної задачі (структурні ресурси) [9], [14]; 

– інтелектуальні операції, що забезпечують аналіз інформації у процесі 

рефлексивної активності (операціональні ресурси) [57], [69], [107], [143], [145], 

[227], [351-352], [445], [449], [531]; 

–  інтелектуальні емоційні переживання, що спрямовують процес рефлексії і 

сигналізують про характер перебігу рефлексивної активності (мотиваційні 

ресурси) [37], [43], [63-64], [103], [227], [235], [238], [243], [281], [438-439], [513-

514], [600], [621-622], [631], [650], [656], [665];  

– рефлексивні процедури, актуалізування яких забезпечує ефективне 

функціонування рефлексивного механізму (поведінкові ресурси) [11-12], [106], 

[243], [246], [251], [358], [422], [465], [547], [585].  

Детальний опис складових системи рефлексивних ресурсів представлений у 

роботі О. В. Савченко [422]. Кожний елемент системи діагностувався в нашому 

дослідженні за відповідною процедурою. Так, особливості схематизмів як 

ментальних структур ми досліджували за допомогою «Методики діагностики 

стильових параметрів навчання» (А. Соломон, Р. Фелдер) [180], яка відображає 

особливості кодування інформації у процесах засвоєння нових відомостей та 

фактів. Методика визначає характер репрезентації інформації за вісьмома 
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параметрами: «активність», «рефлексивність», «раціональність», 

«ірраціональність», «візуальний стиль», «вербальний стиль», «аналітичність», 

«синтетичність». Рівень переваги одного з параметрів у кожній парі відображає 

рівень сформованості певного стилю презентації інформації.   

Діагностика рівня продуктивності інтелектуальних операцій проводилась за 

методиками «Складні аналогії» [493], що надавало можливість визначити 

характер сформованості операцій узагальнення та конкретизування, за допомогою 

яких суб’єкт встановлює абстрактні зв’язки між поняттями, та методики 

«Встановлення закономірностей» (Б. Л. Покровський) [503], за якою визначався 

рівень зрілості операцій аналізу, синтезу і порівняння, що забезпечують легкість і 

гнучкість виконання однотипних завдань. 

Для дослідження рівня інтенсивності переживання інтелектуальних емоцій 

(новизни-подібності, легкості-трудності, задоволеності-незадоволеності, 

відповідності-невідповідності засобу умовам, успіху-невдачі) застосовано 

процедуру абсолютних оцінок [399]. Досліджуваним пропонувалося оцінити свій 

емоційний стан після закінчення виконання ними типових тестових завдань із 

дотриманням інструкції «розмірковування вголос». Для оцінки інтенсивності 

емоційних переживань ми використовували немарковані шкали, полюса яких 

були задані антонімами.  

Для діагностики характеру сформованості рефлексивних процедур була 

використана методика оцінки рівня представленості рефлексивних процедур в 

розумовій активності суб’єкта за методом обрання. Досліджуваному 

пропонувалося визначити ті прийоми, які він найчастіше використовує для 

подолання проблемних ситуацій. Список прийомів інтелектуальної діяльності був 

сформований нами за переліком евристичних прийомів, визначеного 

К. Дункером, Д. Пойа, Е. де Боно, І. І. Ільясовим та ін. Список містив 35 

інтелектуальних засобів, серед яких були ті шість, що за змістом відповідали 

основним процедурам рефлексивного механізму, а саме: «призупинення активних 

способів розв’язання, розворот фокуса уваги на аналіз своїх дій» (зупинка), «чітке 

визначення об'єкта власного аналізу, фіксування його у вигляді схем, малюнків» 

(фіксація), «відведення об'єкта аналізу на певну відстань для неупередженого 
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аналізу, організація погляду зі сторони» (дистанціювання), «усвідомлення 

специфічності об'єкта аналізу, його проблемності, визначення підстав своїх дій» 

(об’єктивація), «усвідомлення причин своїх дій та їхнього зв'язку з умовами 

завдання» (осмислення), «зміна підстав своєї діяльності, здійснення нових спроб 

вирішити завдання» (реконструкція).  

У таблиці П.1 Додатку П ми надали основні показники, що відображають у 

кількісній формі рівень сформованості визначених елементів рефлексивного 

потенціалу особистості. У Додатку Р ми визначили процедуру розрахунку 

єдиного показника, котрий відображує рівень сформованості усієї системи 

рефлексивних ресурсів на когнітивному рівні організації рефлексивного досвіду.    

На даному рівні аналізу процедурні складові рефлексивного досвіду 

представлені у формі рефлексивних актів. У працях Г. П. Щедровицького [584-

585], А. В. Хуторського [551], у моделі ALACT Ф. Кортхагена [338], рефлексія 

розглядається як мисленнєвий процес, спрямований на формування та 

переструктурування досвіду суб’єкта, що включає декілька етапів розгортання. На 

рисунку С.1 Додатку С ми схематично відобразили рефлексивні акти, які 

активізуються на когнітивному рівні функціонування рефлексивного досвіду з 

метою розв’язання певної рефлексивної задачі.  

На когнітивному рівні рефлексивного досвіду активізуються сформовані 

рефлексивні процедури (фіксація, дистанціювання, об’єктивація, реконструкція, 

осмислення), які реалізуються у формі малоусвідомлених рефлексивних актів. 

Окрім того, рефлексивними актами можуть виступати антиципація, оцінка та 

усвідомлення. Антиципація – процесуальна складова рефлексивної активності, що 

забезпечує передбачення майбутніх результатів активності суб’єкта за рахунок 

«відображення, проектування та опредметнення майбутнього» [35, с. 27]. 

І. Г. Батраченко запропонував розглядати антиципацію як двоєдиний процес 

випереджального відображення (формування прогнозів) та творення майбутнього 

(проектування та опредметнення) [35, с. 28]. Отже, антиципація, реалізуючись у 

різних формах рефлексивної активності, може проектувати різні за рівнем 

складності й усвідомлення продукти (образи, схеми, моделі, знакові системи, 

теорії та ін.), які відображають параметри майбутнього результату.  
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Оцінка – процесуальна складова рефлексивної активності на когнітивному 

рівні функціонування, що забезпечує порівняння отриманого результату з 

передбаченими уявленнями. Усвідомлення – рефлексивний акт, який забезпечує 

означення в мовно-символічній формі кінцевих та проміжних результатів 

рефлексивної активності, репрезентацію їх у формі певної моделі, на підставі чого 

суб’єкт може формулювати судження. За думкою О. М. Леонтьєва, «усвідомлення 

смислу явища, що відкривається, можливо лише у формі означення цього явища» 

[51, с. 118]. Критерієм ефективності усвідомлення можна вважати «здатність 

довільно здійснювати психічні операції, виражати їх у слові, вільно переходити до 

будь-якої системи понять» [381]. Антиципацію, оцінку та усвідомлення ми 

розглядаємо як три наскрізні форми рефлексивної активності, які активізуються 

на всіх рівнях організації рефлексивного досвіду. 

Ефективність реалізації рефлексивної активності залежатиме від 

продуктивності виконання кожного рефлексивного акту. З метою визначення 

особливостей організації форм рефлексивної активності на когнітивному рівні 

рефлексивного досвіду ми використали метод змістово-смислового аналізу 

функцій мовленнєвих висловлювань у процесі дискурсивного розв’язання задач за 

інструкцією «розмірковування вголос» (С. Ю. Степанов, І. М. Семенов, 

В. К. Зарецький) [145], [444-445]. Визначення функціональних елементів аналізу 

мовлення ми здійснювали за схемою, запропонованою в дослідженнях 

М. І. Найдьонова [294], [297]. Опис процедури проведення та обробки даних за 

даною методикою наведений у Додатку С. 

На даному рівні організації рефлексивного досвіду елементи рефлексивної 

компетентності забезпечують відображення та контроль характеру перебігу 

власної інтелектуальної активності. Отже, під рефлексивною компетентністю на 

когнітивному рівні ми будемо розуміти систему сформованих рефлексивних 

структур (інформаційних, операційних, ціннісно-мотиваційних та поведінкових), які 

забезпечують високу продуктивність інтелектуальної діяльності суб’єкта за 

рахунок мобілізації необхідних когнітивних ресурсів та організації рефлексивних 

актів, спрямованих на знаходження адекватного засобу розв’язання задачі. Ми 

припустили, що рівень сформованості рефлексивної компетентності є важливою 
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внутрішньою умовою організації всієї системи рефлексивного досвіду на 

когнітивному рівні. Дослідження на даному етапі проводилося на вибірці 

студентів Херсонського державного університету (91 особа), що навчалися на 

першому (33 особи), другому (33 особи) та четвертому (25 осіб) курсах. Середній 

вік учасників – 21,5 років.  

Для уточнення функцій трьох структурних складових рефлексивного досвіду 

ми використали процедури однофакторного та двофакторного дисперсійного 

аналізу, які дозволяють проаналізувати характер мінливості певної ознаки під 

впливом контрольованих факторів [456]. Саме дані процедури дозволяють 

встановлювати причинно-наслідкові відносини між змінними, розглядаючи одні з 

них у якості факторів, а інші як результативні ознаки. За процедурою 

однофакторного дисперсійного аналізу ми перевірили припущення відносно того, 

чи можемо ми вважати рівень сформованості рефлексивної компетентності 

важливою умовою організації всієї системи рефлексивного досвіду, рефлексивних 

ресурсів та рефлексивних актів як форм активності на даному рівні аналізу. У 

таблиці 6.1 представлені емпіричні значення за критерієм Фішера, отримані при 

застосуванні дисперсійного аналізу для незалежних вибірок, що відрізнялися за 

рівнем сформованості рефлексивної компетентності.  

   Таблиця 6.1  

Результати однофакторного дисперсійного аналізу на когнітивному рівні 

організації рефлексивного досвіду 

№ Результативна ознака 

Емпіричне значення за критерієм 

Фішера (F емп.) 

Компетентність 

як фактор 

Ресурси як 

фактор 

Активність 

як фактор 

1 
Рівень сформованості рефлексивного досвіду 

на когнітивному рівні 
26,2*** 28,12*** 14,94*** 

2 
Рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
- 3,78* 0,84 

3 
Рівень сформованості системи рефлексивних 

ресурсів на когнітивному рівні 
1,23 - 0,24 

4 
Рівень представленості рефлексивної 

активності на когнітивному рівні 
0,05 0,14 - 

Примітка: * - емпіричне значення за критерієм Фішера є значущим при α≥0,95; ** - 

значуще при α≥0,99; *** - значуще при α≥0,999. 

Наведені дані свідчать, що рівень компетентності не впливає на ефективність 
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мобілізації ресурсів, необхідних для здійснення рефлексивної активності, і на 

характер організації самої рефлексивної активності у процесі розв’язання 

суб’єктом типових задач [416]. Безумовно, входячи до складу системи 

рефлексивного досвіду особистості, рефлексивна компетентність визначає 

характер організації всього рефлексивного досвіду на когнітивному рівні 

(α≥0,999), однак не здійснює суттєвий вплив на особливості функціонування 

інших компонентів.  

Результати, представлені в таблиці 6.1, свідчать, що рівень сформованості 

системи когнітивних рефлексивних ресурсів є значущим фактором, який 

обумовлює рівень сформованості компетентності. У роботах О. В. Савченко був 

уточнений характер впливу окремих елементів системи ресурсів на показник 

рівня сформованості рефлексивної компетентності [404], [422]. За результатами 

регресійного аналізу було встановлено, що рівень сформованості рефлексивної 

компетентності залежить від трьох параметрів системи когнітивних ресурсів, а 

саме: від рівня вираженості інтуїтивних проявів у процесі засвоєння інформації 

(β=0,30; α≥0,95), міри переваги раціональності над ірраціональністю (β=0,46; 

α≥0,999) та рівня продуктивності здійснення інтелектуальних операцій (β=0,22; 

α≥0,95).  

Застосування процедури двофакторного дисперсійного аналізу дозволило нам 

довести, що рівень сформованості компетентності, системи рефлексивних 

ресурсів та представленості форм рефлексивної активності є незалежними 

факторами, які визначають рівень сформованості усієї системи рефлексивного 

досвіду на когнітивному рівні. Результати за даною математичною процедурою 

надали нам інформацію не лише про вплив кожної зі змінних окремо на рівень 

результативної ознаки, а й надали можливість оцінити рівень впливу взаємодії 

двох факторів. У таблиці С.4, Додатку С, наведені результати за двофакторним 

дисперсійним аналізом, які відображають дані за трьома умовами при попарному 

порівнянні сили впливу компетентності та ресурсів (перша умова), 

компетентності та активності (друга умова), ресурсів та активності (третя умова).   

Таким чином, рівень сформованості рефлексивної компетентності, системи 
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рефлексивних ресурсів та представленості форм рефлексивної активності є  

незалежними внутрішніми факторами, які забезпечують певний рівень організації 

системи рефлексивного досвіду на когнітивному рівні його функціонування.  

У таблиці 6.2 наведені результати регресійного аналізу, які дозволяють 

визначити характер впливу даних складових рефлексивного досвіду на загальний 

рівень його сформованості.  

Таблиця 6.2  

Результати регресійного аналізу, які апроксимують рівень сформованості системи 

рефлексивного досвіду суб’єкта на когнітивному рівні 

№ Показник 
Коефіцієнт 

регресії 

Значення 

(t емп.)  

Рівень 

похибки 

Рефлексивна компетентність 

1 
Рівень сформованості знань про специфіку 

рефлексивної активності 
0,20 2,24 0,028 

2 
Рівень сформованості знань про підстави 

рефлексивної активності, про переваги її застосування 
0,26 2,49 0,015 

3 
Рівень диференціації системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності 
0,23 2,93 0,005 

Система рефлексивних ресурсів 

4 
Міра переваги раціональності над ірраціональністю 

у процесі засвоєння інформації 
0,39 3,42 0,001 

5 
Рівень інтенсивності переживання незадоволеності 

власними діями у процесі розв’язання задачі 
0,31 3,72 0,0004 

6 
Загальний рівень представленості рефлексивних 

процедур 
0,34 3,43 0,001 

Форми рефлексивної активності 

7 
Частота представленості категорії «уявлення» в 

мовленнєвій продукції суб’єкта (акти об’єктивації) 
0,29 2,52 0,01 

8 
Частота представленості категорії «модель» у 

мовленнєвій продукції суб’єкта (акти осмислення) 
0,24 2,43 0,02 

9 
Частота представленості категорії «припущення» в 

мовленнєвій продукції суб’єкта (акти реконструкції) 
0,26 2,65 0,001 

10 
Частота представленості категорії «ствердження» в 

мовленнєвій продукції суб’єкта (акти усвідомлення) 
0,49 4,96 0,00001 

Серед елементів рефлексивної компетентності найбільш значущими для 

організації всієї системи досвіду є рівень сформованості певних доменів системи 

знань суб’єкта, де зберігається інформації про специфіку рефлексивної активності 

(β=0,2; α≥0,95), про підстави рефлексивної активності (β=0,26; α≥0,95). При цьому 

умовні знання про особливості застосування рефлексивної активності справляють 

більш значущий вплив, ніж загальні відомості про рефлексію. Отже, у процесі 

навчання необхідно не лише надавати суб’єктам інформацію про важливість 
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рефлексії в життєдіяльності особистості, але й демонструвати переваги в її 

застосуванні, на прикладах показувати, яким чином прийоми рефлексивної 

активності поліпшують інтелектуальну діяльність, полегшують процес пошуку 

незнаного в задачах. Це надасть можливість пов’язати певні ситуації з певними 

прийомами та стратегіями, що сприятиме більш швидкому відтворенню даних 

знань у подібних ситуаціях. Так, Г. Шроу та Р. Деннісон визначали «умовні 

знання» як індивідуальні відомості про те, за яких умов слід використовувати ті 

чи інші стратегії (знання про те коли, де і чому) [688]. Дж. Борковскі та Дж. Бурке 

ввели поняття «знання про застосування стратегій», зміст якого передбачає 

усвідомлення суб’єктом інформації щодо застосування стратегій по відношенню 

до певних цілей і завдань, знання щодо галузі використання стратегій, знання про 

вигоду, очікувану від використання певної стратегії, знання про кількість зусиль, 

які необхідно витратити на їхнє застосування та ін. [604]. На думку Ю. М. 

Ємельянова, соціальна зрілість особистості визначається рівнем розвитку 

здатності застосовувати, модифікувати і створювати такого роду знання, які 

розширюють поведінковий репертуар і забезпечують його «прогностичний 

ефект» [357, с. 358].  

Не останнім за значущістю фактором формування та розвитку рефлексивного 

досвіду є рівень диференціації системи критеріїв оцінювання рефлексивної 

активності (β=0,23; α≥0,99). У процесі набуття життєвого досвіду відбувається 

інтеріорізація об'єктивних критеріїв (соціальних еталонів і норм) та формування 

системи суб'єктивних критеріїв. Саме на підставі суб'єктивних критеріїв оцінки 

своєї ефективності, вважає К. О. Абульханова-Славська, суб'єкт регулює свою 

діяльність, а також інтегрує «свої складові». Чим більш диференційованою є дана 

система, тим більш точні оцінні судження формулює суб’єкт. В. Є. Суботін 

припустив, що формування оцінних суджень завершує процес обробки 

інформації, підготовляючи суб'єкта до ухвалення рішення, планування дій. Саме 

із цієї причини, на думку дослідника, оцінні судження так сильно «прив'язані» до 

мотиваційних і емоційних процесів. В оцінних судженнях відображається не 

стільки реальність, скільки «і потреби, і цілі самого індивіда» [494, с. 315]. 

На підставі оцінних суджень відбувається категоризація об’єктів 
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відображення. Категоризація, за О. Р. Лурією, становить процес активного 

сприйняття, у ході якого відбувається аналіз інформації, визначення істотних 

ознак предмета та включення його у відповідну систему категорій [257]. 

Дж. Брунер пов’язував процес категоризації з актами ідентифікації об’єктів 

аналізу за певними ознаками з певною множиною подібних об’єктів [607]. 

О. Г. Шмельов [583] та К. В. Бітюцька [43] вважали процес категоризації 

важливим етапом підготовки суб’єкта до прийняття рішень, у ході якого об’єкт 

відноситься до певної групи (категорії), відносно якої суб’єкт має сформовані 

схематизми дій. Час прийняття рішень при цьому суттєво скорочується.  

Отже, проведення оцінювання об’єктів та результатів рефлексивної 

активності за різними критеріями дозволяє суб’єкту більш швидко приймати 

рішення про застосування певного схематизму та про продовження або 

припинення активності, про зміни цільової інтенції. Отримані оцінки стають 

підставами для категоризації об’єктів (задач, результатів) і застосування вже 

сформованих алгоритмів до цих об’єктів як до представників певної множини. 

Ефективність обраних засобів реагування залежить від адекватності обраної 

категорії, віднесення до якої здійснюється за диференційованими критеріями 

оцінювання. Чим більш диференційованою буде система критеріїв оцінювання, 

тим більшу чутливість до властивостей об’єктів виявить суб’єкт.  

Проведений аналіз дозволив нам прийти до висновку, що в системі 

рефлексивного досвіду на когнітивному рівні рефлексивна компетентність 

забезпечує упорядковування та збереження отриманих відомостей у доменах 

системи знань, та категоризацію об’єктів аналізу, що підготовлює суб’єкта до 

прийняття рішень у процесі розв’язання задачі.  

Рівень сформованості рефлексивного досвіду залежить від сформованості 

таких параметрів системи рефлексивних ресурсів: вираженості раціонального 

стилю обробки інформації (β=0,39; α≥0,999), інтенсивності переживання 

незадоволеності у процесі розв’язання задачі, що стимулює суб’єкта до зміни 

засобу рішення та апробування нових прийомів (β=0,31; α≥0,999), від активності 

суб’єкта в застосуванні рефлексивних процедур при розв’язуванні задач різного 

рівня складності (β=0,34; α≥0,999). Обґрунтованість суджень та логічність 
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висновків – раціональна установка, на підставі якої формуються та проявляються 

інші аспекти розумової активності, серед яких виокремлюється і рефлексивність, 

як готовність аналізувати власні дії та думки [489], і критичність мислення, як 

готовність виправляти помилки, визнавати свої стратегії малоефективними [642-

643], і організованість, як готовність цілеспрямовано та впорядковано досягати 

поставленої цілі [244], [586], та ін. Функцію орієнтирів у розумовому процесі 

відіграють інтелектуальні переживання, особливо ті, які пов’язані з оцінкою 

відповідності результатів певним очікуванням суб’єкта. На думку Б. Фредріксона 

[631], позитивні емоції сигналізують суб'єктові про правильність обраного 

способу рішення, що дозволяє йому продовжити свою поточну діяльність, 

поглиблюючись в обробку інформації. А негативні емоції надають змогу суб’єкту 

швидко перервати поточні форми активності, сконцентрувати увагу на пошуку 

нового засобу, тобто вони прискорюють перехід суб’єкта від застосування одного 

схематизму до вибору іншого. Відслідковування та усвідомлення своїх емоційних 

переживань сприяє більшій лабільності в застосуванні заходів корекції власної 

активності. Ігнорування ж емоцій під час розв’язування задач не дозволяє 

суб’єкту здійснювати гнучкі переходи від раціонального контуру контролю до 

інтуїтивного, який має переваги в нескладних ситуаціях при наявності часового 

дефіциту, або певної невизначеності [542]. Тобто врахування емоційних 

переживань у процесі розв’язування задач поширює можливості суб’єкта 

здійснювати регулювання своєї розумової активності, змінюючи рівні цієї 

регуляції (емоційний – раціональний – вольовий – ціннісно-смисловий).  

Важливим показником системи ресурсів, що впливає на рівень організації 

системи рефлексивного досвіду, є представленість рефлексивних процедур у 

системі прийомів, які застосовує суб’єкт для організації інтелектуальної 

активності. Як і прийоми логічного мислення, рефлексивні процедури відносяться 

до підгрупи загальних прийомів, які використовуються в широкому діапазоні 

розумової активності, забезпечуючи ефективність розв’язання будь-якого типу 

задач. Саме рефлексивні прийоми забезпечують орієнтовну основу діяльності, 

«психологічний механізм регуляції виконавчих та контрольних операцій» [168, 

с. 35], «створення актуальної готовності суб’єкта до реалізації обраного варіанту 
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виконання акту…» [80, с. 143]. Дані прийоми можуть бути в активній формі 

(особливо на етапі побудови орієнтовної основи діяльності), а можуть бути 

пасивними, коли дії вже достатньо сформовані, а знання, необхідні для виконання 

дії, «актуалізуються, репродукуються у сформованому вигляді автоматично, не 

усвідомлено» [168, с. 35]. Однак, дуже важливо, щоб суб’єкт усвідомлював 

доцільність даних прийомів, міг свідомо пригальмувати свою поточну активність 

та активізувати її в разі потреби. Формування та розвиток даних прийомів 

сприятиме поширенню репертуару інтелектуальних можливостей, більш кращому 

усвідомленню власного рефлексивного досвіду. Розвиток даних прийомів 

відбувається, відповідно до концепції Є. М. Кабанової-Меллер, через 

узагальнення дій, поширення системності в прийомах, зниження залежності 

успішності виконання дій від несуттєвих умов, перехід із зовнішнього плану 

виконання на внутрішній, автоматизацію та скорочення дій [170].  

Таким чином, можна стверджувати, що на когнітивному рівні 

функціонування рефлексивного досвіду рефлексивні ресурси забезпечують 

орієнтовну основу діяльності суб’єкта, при умові сформованості виконавчих 

(рефлексивні процедури) та контролювальних (емоційні переживання, 

раціональний стиль обробки інформації) елементів.  

Серед різних форм рефлексивної активності найсуттєвіший вплив на 

загальний рівень сформованості рефлексивного досвіду здійснює показник 

частоти активізації актів усвідомлення, які проявляються в мовленнєвій 

активності у формі «стверджень» (β=0,49; α≥0,999). Дані форми дозволяють 

суб’єкту остаточно визначитися з власним ставленням до певних аспектів 

діяльності, уточнити обраний засіб, скорочуючи при цьому кількість напрямів 

руху пошуку. Стверджуючи щось, суб’єкт не лише скорочує та призупиняє свої 

розмірковування за даним питання, але й розширює свій погляд на цей аспект, 

спрямовуючи активність на пошук даних, яких не вистачає. Акти усвідомлення 

переривають персеверації думок, коли суб’єкт зациклюється між констатацією 

відомих та невідомих елементів задачі. Вони дозволяють суб’єкту здійснити 

«рух» думок через перевірку своїх припущень у мисленнєвому експерименті. У 

формі стверджень суб’єкт здійснює підтвердження або спростовування 
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визначених припущень, що стимулює його до пошуку інших засобів, або до 

переходу в площину «рішення».  

Менший вплив на рівень сформованості рефлексивного досвіду, але також 

суттєвий, здійснюють показники активності суб’єкта в об’єктивуванні ознак 

об’єкта аналізу (β=0,29; α≥0,99), реконструюванні власної активності (β=0,26; 

α≥0,999) та осмисленні елементів репрезентації задачі (β=0,24; α≥0,95). Саме ці 

рефлексивні акти пов’язані з аналізом умов задачі, з побудовою адекватної 

репрезентації, з визначенням на її підставі засобів розв’язування задачі. Про 

активність у застосуванні даних актів ми судимо за показниками частоти 

використання категорій «уявлення», «припущення» та «модель» відповідно. За 

рахунок уявлень суб’єкт актуалізує, утримує у фокусі уваги та перетворює задані 

умови задачі. Використання в мовленні елементів даної категорії свідчить, що 

суб’єкт розмірковує, осмислює певну інформацію, переводячи увагу з одних 

елементів задачі на інші. Активізування мовленнєвих форм категорії 

«припущення» свідчить про задіяння актів реконструювання, що породжують 

нові основи розумової активності. Припущення стають відправною точкою 

розмірковувань, оскільки дозволяють вибудувати нову систему координат, у 

межах якої суб’єкт концентрує свої зусилля. Однак, на формулюванні здогадок 

рефлексивна активність не муже зупинятися, кожна гіпотеза повинна пройти 

перевірку в мисленнєвому експерименті. Важливо, щоб припущення виходили з 

цілісної репрезентації задачі. Про її сформованість ми можемо судити за частотою 

використання мовленнєвих одиниць категорії «модель». Репрезентуючи умови 

задачі як цілісності в певному контексті, суб’єкт отримує можливості 

осмислювати різні її аспекти, визначаючи з них найбільш суттєві для розв’язання 

задачі. На думку М. І. Найдьонова, «позитивний ефект "моделі" полягає в 

усвідомленні суб’єктом відсутньої ланки і формулюванні пріоритетного напряму 

перетворення змісту…» [297, с. 64]. Отже, зосередження уваги суб’єкта на 

об’єктивуванні та осмисленні умов та вимог задачі сприяє формуванню 

адекватної репрезентації задачі, реконструювання якої стає підставою для 

визначення засобу розв’язання задачі, для обрання певного схематизму мислення. 

Віддаючи перевагу певному засобу, суб’єкт перевіряє його відповідність у 
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мисленнєвому експерименті. Прийняття рішення про застосування на практиці 

даного засобу відбувається в ході усвідомлення результатів мисленнєвих 

випробувань, які підтверджують або спростовують висунуте припущення.  

Підсумовуючи, ми визначаємо, що в системі рефлексивного досвіду на 

когнітивному рівні функціонування форми рефлексивної активності відіграють 

конструюючу (побудова та реконструкція репрезентації задачі у свідомості 

суб’єкта) та редукціоніську (обмеження програм дій, зняття невизначеності) 

функції [62]. 

Наше припущення про те, що рівень сформованості рефлексивної 

компетентності є значущим фактором мобілізації ресурсів та організації 

рефлексивної активності не підтвердилося. Основною причиною ми вважаємо 

несформованість на даному рівні організації інтенцій до активування 

рефлексивного досвіду. Досліджувані не усвідомлюють роль рефлексивних 

механізмів у розв’язанні типових задач, не відчувають потребу в контролі власної 

розумової активності. Вони списують помилки на дію випадкових факторів, таких 

як неуважність, відсутність достатньої мотивації, забування тощо. Взагалі, не 

виникає питання про покращення загальної організації розумової активності на 

цьому рівні, яка має форму або стихійного процесу (метод «проб та помилок»), 

або занадто стереотипного процесу, жорсткі рамки якого не дозволяють суб’єкту 

проявляти гнучкість. Для ефективного застосування рефлексивних актів у 

суб’єкта повинна бути сформованою установка на розуміння своїх дій.  

 

6.2. Метакогнітивний рівень організації рефлексивного досвіду  

На метакогнітивному рівні рефлексивний досвід як динамічна система 

забезпечує розгортання необхідних рефлексивних ресурсів, організацію 

рефлексивних дій та актуалізацію спеціальних утворень рефлексивної 

компетентності, спрямованих на постановку та розв’язання рефлексивних задач за 

рахунок перенесення фокуса свідомості до метаплану діяльності, у ході чого сам 

процес вирішення проблеми стає предметом рефлексивного аналізу. 

За характером функціонування система рефлексивного досвіду на 

метакогнітивному рівні знаходиться на евристичному рівні організації активності 
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(за класифікацією Д. Б. Богоявленської [45]), оскільки суб’єкт здійснює 

трансформацію існуючих схематизмів, із метою забезпечення більш 

продуктивного регулювання розумової активності у процесі подолання складних 

проблмених ситуацій, які викликають внутрішнє протиріччя між об’єктивними 

вимогами та суб’єктивними можливостями особистості. 

Рефлексивні ресурси на метакогнітивному рівні представлені наступними 

утвореннями: 

– системою метакогнітивних знань (структурні ресурси) [180], [229], [370], 

[371], [388], [562], [606], [615], [628], [637], [646], [677], [684]; 

– метакогнітивними операціями (операціональні ресурси) [71], [180], [422], 

[658]; 

– метакогнітивними переживаннями, що регулюють інтелектуальну 

активність (мотиваційні ресурси) [94], [95], [176], [180], [220], [344], [422], [451], 

[542], [543], [545]; 

– метакогнітивними стратегіями (поведінкові ресурси) [95], [180], [406], [521-

522], [610], [628], [668], [682]. 

Опис визначених складових системи рефлексивних ресурсів наведений у 

монографії О. В. Савченко [422]. Було підібрано валідні методики для діагностики 

рівня сформованості визначених складових. Так, використання опитувальника 

«Метакогнітивна включеність у діяльність» (МАІ) (Г. Шроу, Р. Деннісон) дозволило 

кількісно оцінити рівень сформованості в досліджуваних декларативних, 

процедурних та умовних знань, що утворюють систему метакогнітивних знань 

суб’єкта про власні інтелектуальні можливості та здібності [180]. 

Для діагностики рівня сформованості метакогнітивних операцій нами були 

використані дві методики. Опитувальник «Метакогнітивна включеність у 

діяльність» (МАІ) (Г. Шроу, Р. Деннісон) дозволив кількісно оцінити рівень 

сформованості операцій планування власної активності, здійснення моніторингу, 

оцінювання результатів, а також сформованості стратегій інформаційного 

керування та виправлення помилок [686], [180]. Опитувальник Д. Еверсона [180] 

був використаний нами у процесі дослідження особливостей розв’язування 
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суб’єктами складних задач, які потребували кмітливості, з використанням 

інструкції «розмірковування вголос». Це надало оперативну інформацію про 

метакогнітивні можливості суб’єктів, які використовуються ними в ситуації 

переживання труднощів та власної неуспішності.  

Процедура абсолютних оцінок [399] дозволила визначити рівень 

інтенсивності метакогнітивних переживань (розгубленості, занепокоєння, 

наявності знань за певним питанням, відповідності обраного напряму пошуку, 

власної переконаності, самоефективності, впевненості у власних можливостях 

долати труднощі), які актуалізуються в суб’єкта у процесі розв’язання складної 

задачі на кмітливість. По завершенню виконання завдань із дотриманням 

інструкції «розмірковування вголос» досліджувані оцінювали свої переживання за 

немаркованими шкалами, полюса яких були задані антонімами, що описували 

емоційні переживання.  

Узагальнюючи підходи різних дослідників (С. Квона [180], А. Б. Коваленко 

[195], Ю. М. Кулюткіна [225], Л. Пулкінен [681], Ю. Л. Трофімова [520] та ін.), ми 

виокремили метакогнітивні стратегії регуляції розумової активності, які можна 

розглядати як ресурси рефлексивної активності. Визначено наступні первинні 

стратегії: «Контрфакт вгору», «Перевірка припущень», «Посилений довільний 

контроль за процесом вирішення проблеми», «Гнучка зміна позиції у процесі 

вирішення проблеми», «Орієнтація на власні емоції у процесі вирішення 

проблеми» [406]. Також були виокремлені дві вторинні стратегії «Стримування 

румінацій» та «Лабільний контроль за процесом вирішення проблеми». Їхній опис 

наведений у Додатку Т. Рівень сформованості визначених стратегій 

діагностувався за авторською методикою «Метакогнітивні стратегії вирішення 

проблем». 

У таблиці П.2 Додатку П було систематизовано показники, за якими 

відбувається оцінювання рівня сформованості рефлексивних ресурсів на 

метакогнітивному рівні організації рефлексивного досвіду. У Додатку Р наведена 

процедура розрахунку значень за показником рівня сформованості системи 

рефлексивних ресурсів на метакогнітивному рівні організації рефлексивного 

досвіду.  
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Узагальнюючи підходи Дж. Дьюі [504], А. В. Карпова [179], Б. Й Хасанa 

[541], ми упорядковали окремі рефлексивні дії в єдиний процес розгортання 

процесуальних складових рефлексивного досвіду на метакогнітивному рівні 

його функціонування, що має п’ять етапів (див. рис. У.1 Додатку У). 

Усвідомлення поразок власних спроб розв’язати задачу стимулює суб’єкта до 

призупинення активності, спрямованої на безпосереднє знаходження шуканого в 

задачі, до перенесення активності до метаплану, який з’являється внаслідок 

роздвоєння, формування двох планів діяльності: плану «Я-діяча» та «Я-

рефлексуючого». У моделі Я. Л. Коломинського дані плани отримали назву: «Я- 

діяча» та «Я-спостерігача». «Для того щоб спостерігати і потім описувати прояви 

власної психіки, людині потрібно як би роздвоїтися: одне його "Я" (назвемо "Я- 

діяч") активно діє, мислить, радіє, страждає, а інше "Я" (назвемо його "Я- 

спостерігач") в цей самий час оцінює, аналізує, контролює, іншими словами, 

"підглядає" за першим» [200, с. 16]. Сприяє перериванню інтелектуальної 

активності в плані «Я - діяч» переживання занепокоєння та розгубленості, які 

відчуває суб’єкт, коли результати його дій не відповідають ідеальним або 

належним стандартам діяльності. Переживання виражаються в нерозумінні 

наступних кроків у розв’язанні задачі, що і провокує до переходу в інший план 

аналізу. Однак, ініціює розгортання рефлексивної активності саме постановка 

рефлексивної задачі, зміст якої і є тим вектором, що спрямовує активність 

суб’єкта. 

У процесі організації рефлексивної активності на метакогнітивному рівні 

рефлексивного досвіду суб’єкт активізує наступні рефлексивні дії: моделювання, 

рефлексивний аналіз, антиципація, планування, довільне управління, емоційний 

контроль, моніторинг, усвідомлення, оцінка [422]. 

З метою визначення особливостей організації форм рефлексивної активності 

на метакогнітивному рівні організації рефлексивного досвіду ми використали 

метод аналізу функцій мовленнєвих висловлювань у процесі дискурсивного 

розв’язання задач за інструкцією «розмірковування вголос» (див. Додаток У).  

Дані, отримані у процесі визначення загального показника рефлексивної 

активності суб’єкта на метакогнітивному рівні, свідчать, що ефективність 
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рефлексивної активності визначається рівнем адекватності моделі, що застосовує 

суб’єкт для знаходження засобу подолання проблеми. На важливість побудови 

адекватної моделі проблемної ситуації вказувало багато дослідників, а саме: 

Ф. Джонсон-Лейрд [654], Ю. К. Корнілов [495], С. М. Косслін [659], 

Дж. Лаконофф та П. Фоконьє [147], Ж.-Ф. Ле Ні [373], А. Нгуен-Ксуан [304], 

Д. Норман [147], Ж.Ф. Рішар [376], М. О. Холодна [545] та ін.  

На метакогнітивному рівні реалізації рефлексивної активності задіяний 

більш активний рівень обробки інформації, який передбачає не лише 

конструювання репрезентації задачі, а й вибудовування моделі «процесу 

вирішення проблеми», яка інтегрує та узгоджує інформацію про задачу, що 

надходить ззовні, з відомостями про ресурси і стан суб’єкта.  

Під рефлексивною компетентністю на метакогнітивному рівні ми будемо 

розуміти систему сформованих рефлексивних структур, які забезпечують 

регулювання та саморегулювання інтелектуальної діяльності суб’єкта за рахунок 

активізації необхідних метакогнітивних ресурсів та організації рефлексивних дій, 

спрямованих на зняття об’єктивної суперечності у процесі вирішення проблеми.   

Перевіримо припущення, що елементи рефлексивної компетентності у 

процесі функціонування забезпечують мобілізацію ресурсів, необхідних для 

вирішення проблеми, та організацію необхідних форм рефлексивної активності. А 

також визначимо, які функції виконують структурні компоненти рефлексивного 

досвіду як елементи єдиної системи на даному рівні його організації. 

Результати однофакторного дисперсійного аналізу, наведені в таблиці 6.3, 

свідчать, що рефлексивна компетентність, рефлексивні ресурси та рефлексивна 

активність є значущими внутрішніми факторами, які визначають рівень 

сформованості рефлексивного досвіду на метакогнітивному рівні організації 

(α≥0,999). Також, важливо відзначити, що рівень сформованості рефлексивної 

компетентності є тим фактором, котрий визначає рівень сформованості системи 

метакогнітивних рефлексивних ресурсів (Fемп.=8,72; α≥0,99) та рівень 

представленості форм рефлексивної активності (Fемп.=3,15; α≥0,95). У таблиці 6.4 

наведені результати регресійного аналізу даних, які дозволяють визначати 

характер впливу рефлексивної компетентності на інші складові досвіду. 
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Таблиця 6.3  

Результати однофакторного дисперсійного аналізу на метакогнітивному рівні 

організації рефлексивного досвіду 

№ Результативна ознака 

Емпіричне значення за критерієм Фішера  

(F емп.) 

Компетентність 

як фактор 

Ресурси як 

фактор 

Активність 

як фактор 

1 
Рівень сформованості рефлексивного досвіду 

на метакогнітивному рівні 
34,6*** 47,58*** 20,67*** 

2 
Рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
- 7,50** 1,80 

3 
Рівень сформованості системи рефлексивних 

ресурсів на метакогнітивному рівні 
8,72** - 2,14 

4 
Рівень представленості рефлексивної 

активності на метакогнітивному рівні 
3,15* 5,19* - 

Примітка: * - емпіричне значення за критерієм Фішера є значущим при α≥0,95; ** - 

значуще при α≥0,99; *** - значуще при α≥0,999. 

Рівень сформованості системи рефлексивних ресурсів залежить лише від 

одного параметра рефлексивної компетентності. Встановлено, що активізування 

системи рефлексивних ресурсів здійснюється за рахунок реалізації вміння 

організовувати процес вирішення проблеми, спрямовувати зусилля на досягнення 

поставленої мети (β=0,27; α≥0,95).  

Таблиця 6.4 

Результати апроксимації рівня сформованості системи рефлексивних ресурсів та 

представленості форм рефлексивної активності за показниками рефлексивної 

компетентності 

№ Показник 
Коефіцієнт 

регресії 

Значення 

(t емп.)  

Рівень 

похибки 

Система рефлексивних ресурсів 

1 

Уміння організовувати процес вирішення 

проблеми, спрямовувати зусилля на досягнення 

поставленої мети 

0,27 2,06 0,04 

Форми рефлексивної активності 

2 

Уміння створювати ймовірнісні моделі вирішення 

проблеми, проводити самоаналіз своїх дій, 

особливостей своєї поведінки 

0,39 3,18 0,02 

3 
Уміння критично оцінювати свої інтелектуальні 

здібності, можливості та обмеження 
-0,27 2,16 0,03 

4 
Рівень сформованості здібності до розуміння 

наслідків подій життєдіяльності 
0,23 2,08 0,04 

5 Середній латентний час першої відповіді 0,25 2,18 0,03 

Отже, сформований у суб’єкта підхід до проблеми як до тимчасового явища, 
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яке можливо нівелювати завдяки певним упорядкованим діям, – важливий чинник 

регулювання процесів розгортання ресурсів, оскільки він забезпечує вибірковість 

активності суб’єкта, дозволяє залучати лише ті ресурси, які відповідають 

визначеній рефлексивній задачі. Це допомагає суб’єкту суттєво економити свої 

ресурси. Дані кореляційного аналізу дозволяють нам уточнити: за рахунок 

активування яких компонентів визначений елемент рефлексивної компетентності 

здійснює вплив на систему рефлексивних ресурсів. Насамперед показник 

сформованості даного вміння пов'язаний із рівнем представленості в 

інтелектуальній активності суб’єкта метакогнітивних операцій планування 

(r=0,30; α≥0,99), активізації стратегій інформаційного керування (r=0,24; α≥0,95) 

та здійснення моніторингу (r=0,24; α≥0,95). 

Навички планування своєї активності є важливими ресурсами 

інтелектуальної активності, які активізує рефлексивна компетентність на 

метакогнітивному рівні. На думку М. О. Холодної, навички планування діяльності 

(виокремлення цілей та підцілей, визначення порядку дій, усвідомлене обрання 

засобів досягнення цілі та ін.) є важливим індикаторами сформованості в суб’єкта 

довільного контролю [544]. Українська дослідниця Л. В. Засєкіна розглядала 

планування як важливу метастратегію, яка забезпечує регуляцію розумової 

активності особистості за рахунок визначення часу, необхідного для розв’язання 

задачі, розподілу його за основними етапами розв’язання задачі та актуалізації 

психотехнік, що відповідають специфіці задачі [148]. Метакогнітивна операція 

планування забезпечує не лише попереднє упорядкування дій суб’єкта у 

відповідності до створеної моделі, а й «планування в дії» (за терміном А. Брауна 

[606]), у ході якого відбувається перевірка можливих альтернатив, усунення 

перешкод, запобігання виникненню персеверації (повторення неефективних 

засобів).  

Активізація різних форм і засобів інформаційного керування надає суб’єкту 

необхідні ресурси для формування ментальної моделі проблеми та 

переструктурування її в разі необхідності. Метакогнітивні ресурси забезпечують 

формування моделі «процесу вирішення проблеми», яка упорядковує певним 

чином і думки, і практичні дії суб’єкта, спрямовуючи їх на знаходження засобу 
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зняття проблемності. На важливість побудови адекватної репрезентації умов 

проблемної ситуації вказував Д. Дернер, відзначаючи, що вона дозволяє 

досліджуваним переходити до узагальненого уявлення проблеми, знаходити 

подібність з іншими моделями, знаннями, а потім, повертаючись у конкретну 

ситуацію, легко знаходити засоби для планування й реалізації дій [115]. 

Інтелектуальних ресурсів суб’єкта повинно бути достатньо не лише для створення 

моделі, а й для усвідомлення її відповідності-невідповідності умовам у процесі 

аналізу інформації. Часто, вказують дослідники [304], [376], [545], суб’єкти 

формують репрезентацію за сильними, але не суттєвими ознаками проблеми. 

Операції переструктурування моделі є необхідними ресурсами для визначення 

інших смислових зв’язків між компонентами проблемної ситуації. Завдяки 

варіюванню, писав Б. М. Величковський, суб’єкт може легко змінювати окремі 

фрагменти репрезентації проблеми, використовуючи стратегію: «що стане з 

проблемою, якщо я зміню (зроблю) …». Дослідник пояснював, що варіювання 

«забезпечує максимальне різноманіття поверхневих реалізацій ментальних 

контекстів у термінах просторових, фігуративних, лексичних, граматичних, 

семантичних та прагматичних характеристик» [71, с. 240]. 

Важливим ресурсом застосування рефлексивної активності на 

метакогнітивному рівні є здатність суб’єкта проводити спостереження за 

власними мисленнєвими процесами. Д. Халперн вважала, що ефективність 

проведення метакогнітивного моніторингу залежить від здатності суб’єкта 

визначати пріоритетні задачі, здійснювати оцінку часу та зусиль, необхідних для 

вирішення проблеми, та організовувати поточний контроль перебігу 

інтелектуальної активності [643]. М. О. Холодна підкреслювала, що моніторинг 

поточної активності здійснюється з метою своєчасної корекції її сторін, у разі 

відхилення їх від запланованого перебігу подій [545]. У концепції Дж. Флейвелла 

умовою ефективного забезпечення моніторингу є взаємодія усіх компонентів 

метакогнітивного досвіду суб’єкта: метакогнітивних знань, переживань, цілей та 

дій [627]. Дослідження, проведені американськими вченими, довели, що дітей 

можна навчити стратегіальним прийомам здійснення моніторингу [635]. Діти, що 

пройшли спеціальне навчання, здійснювали більш усвідомлений вибір стратегій 
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власної поведінки, порівнюючи ефективність кожного з можливих засобів у 

попередньому аналізі. Р. Клюве показав, що організація моніторингу є не лише 

засобом відстеження власних дій, а й підставою для подальшої оцінки власного 

прогресу в процесі розв’язання задачі та формування прогнозів щодо успішності 

своїх зусиль [658]. Отже, здатність організовувати моніторинг поточної 

активності, яка формується в процесі набуття досвіду та може бути поліпшена за 

рахунок організації цілеспрямованого навчання, є важливим ресурсом, активізація 

якого дозволяє суб’єкту ефективно розподіляти увагу між відображенням різних 

аспектів власної активності та зовнішніх факторів, визначати пріоритетні поточні 

задачі, на яких у подальшому зосереджуватиме увагу.  

Також наявність у суб’єкта вміння організовувати процес вирішення 

проблеми допомагає йому активізувати метакогнітивні стратегії, які забезпечують 

регулювання інтелектуальної активності суб’єкта. Були визначені значущі 

кореляційні зв’язки показника розвиненості вміння організовувати процес 

вирішення проблеми з рівнем сформованості стратегії «Перевірки припущень» 

(r=0,33; α≥0,99), «Посиленого довільного контролю» (r=0,47; α≥0,999) та з рівнем 

сформованості інтегративних метакогнітивних стратегій «Стримування 

румінацій» (r=0,39; α≥0,999), «Лабільного контролю за процесом вирішення 

проблеми» (r=0,26; α≥0,95). Наявність сформованих стратегій у досвіді ще не 

гарантує їхнє ефективне застосування. Саме елементи рефлексивної 

компетентності забезпечують можливість розгортання у просторі та часі процесу 

обрання та застосування стратегії, який за моделлю Н. Андерсона включає: 

1) підготовку і планування рішення, оцінку проблемної ситуації; 2) вибір і 

застосування стратегії; 3) моніторинг ефективності застосування стратегій; 

4) вироблення стійких комплексів стратегій «під задачу»; 5) остаточну оцінку 

ефективності та перспектив використання даної стратегії. Так, на етапі 

планування елементи компетентності забезпечують формування та репрезентацію 

цільової інтенції, регулювання сили мотивації. На другому етапі за рахунок 

активізування критеріїв оцінювання компетентність забезпечує підстави для 

обрання певної стратегії із репертуару. Сформовані рефлексивні вміння 

забезпечують аналіз компонентного складу стратегій, а система сформованих 
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критеріїв оцінювання встановлює ефективність їхнього використання, 

порівнюючи отримані результати зі стандартами. Здатність формувати комбінації 

стратегій у різних варіаціях передбачає актуалізування знань про весь наявний у 

суб'єкта арсенал пізнавальних стратегій, вона дозволяє формувати комплекси 

стратегій «під задачу». На останньому етапі суб’єкт переглядає отримані 

результати, уточнює знання про свої можливості, вносить корективи в образ «Я» 

[598]. Отже, компоненти рефлексивної компетентності не лише активізують 

необхідні стратегії, але й здійснюють аналіз, узагальнення та привласнення 

результатів, які отримує суб’єкт, створює умови для аналізу та оцінки самих 

стратегій, для підлаштування їх під конкретні умови та вимоги проблемної 

ситуації.  

Для ефективної організації рефлексивної активності активізуються стратегії, 

спрямовані на стримування негативних думок та переживань за рахунок 

посилення довільного контролю та концентрації зусиль, або ж за рахунок 

гнучкого переключення уваги на інші аспекти. Актуалізуючи більш гнучкі 

стратегії, суб’єкт отримує можливість контролювати неадаптивні схеми, 

когнітивні патерни безпорадності, що «включають невпевненість, негативну 

оцінку себе, висування до себе жорстких вимог, відчуття постійної загрози, 

передчуття небезпеки, напругу» [521, с. 71]. Визначені негативні переконання 

специфічні для будь-якого типу румінацій. 

Таким чином, у першу чергу, рефлексивна компетентність мобілізує 

операційні та поведінкові ресурси особистості, які забезпечують активність 

суб’єкта засобами організації та регуляції інтелектуальної активності. 

Активізовані операції та стратегії перешкоджають використанню малоефективних 

прийомів обробки інформації, втраті контролю за перебігом власних думок та 

переживань. Актуалізація операцій планування, організації моніторингу та 

інформаційного керування забезпечує оптимальний розподіл уваги суб’єкта між 

значущими компонентами проблемної ситуації, активне переструктурування її 

моделі та активізацію процедур контролю за виникаючими перешкодами.  

Високий рівень організації рефлексивної компетентності сприяє організації 

більш ефективних форм рефлексивної активності за рахунок реалізації вміння 
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створювати ймовірні моделі вирішення проблеми, здійснювати самоаналіз 

власних дій (β=0,39; α≥0,95), активізації здібностей до розуміння наслідків подій 

власної життєдіяльності (β=0,23; α≥0,95), застосування більшого часу для 

прийняття рішень у ситуаціях множинного вибору (β=0,25; α≥0,95) та контролю 

схильності критично оцінювати свої інтелектуальні здібності (β=-0,27; α≥0,95). 

Найбільш суттєво на рівень рефлексивної активності впливає рівень розвитку 

вміння створювати ймовірнісні моделі проблемної ситуації, що забезпечує аналіз 

декількох варіантів розвитку подій. Домінування установки на правильність 

активізує стратегії перевірки висунутих припущень, які суб’єкт застосовує, 

використовуючи додатковий час. Окрім того, час може бути використаний на 

аналіз сформованої моделі проблеми, на більш усвідомлене обрання засобів 

поводження, на програвання декількох варіантів дій подумки. Чим більше часу 

залучає суб’єкт на прийняття рішень, тим частіше в його мовленні зустрічаються 

категорії «інтенція» (r=0,23; α≥0,95) та «проблематизація» (r=0,25; α≥0,95), що 

свідчить про активізування рефлексивних дій антиципації та моделювання. 

Обидві дії пов’язані з побудовою ментальних моделей. За рахунок дій антиципації 

суб’єкт формує очікування щодо кінцевого результату, який би задовольняв 

умовам і вимогам проблемної ситуації, відповідав би об’єктивним та 

суб’єктивним критеріям успішності. Даний образ співвідноситься з актуальною 

моделлю проблеми, контролюючи тим самим відповідність проміжних 

результатів кінцевому. Використання мовленнєвих маркерів, що відносяться до 

категорії «проблематизація», свідчать про те, що суб’єкт активно перетворює своє 

бачення проблеми, змінюючи певні репрезентації, переглядає своє ставлення до 

окремих аспектів проблемної ситуації. Суб’єкт, формуючи модель, усвідомлює 

недостатність наявної інформації, визначає основні напрями пошуку, розглядає 

ймовірнісні варіанти розвитку подій у мисленнєвих експериментах. За даними 

Р. Стернберга, що більш ретельно людина формує ментальні репрезентації, 

витрачаючи більше часу на кодування інформації, тим більш високі показники 

успішності вона демонструє при розв’язанні задач на аналогію [67]. 

Контроль уміння критично ставитися до своїх можливостей та здібностей 

запобігає розвитку станів в’язкого «зосередження» на власних недоліках, які 
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підвищують ригідність поведінкових проявів. Надмірна концентрація уваги та 

низький рівень оцінки своєї здатності контролювати перебіг подій формує 

ригідний когнітивний стиль, який виявляється у висуванні жорстких вимог до 

засобів вирішення проблеми, у нездатності змінювати свої дії під впливом вимог 

ситуації [144]. Прийняття рішень, особливо в невизначених ситуаціях, також 

вимагає від суб’єкта прогнозування можливих наслідків своїх дій, програвання 

подумки різних варіантів розвитку подій. У ситуаціях ймовірного прогнозування 

перед суб’єктом встає проблема співвідношення закономірності та випадковості, 

оцінки ймовірності настання певного результату. Низькі регуляторні можливості 

особистості негативно впливають на визначення наслідків своєї поведінки. 

Суб’єкт або формує прогнози на майбутнє в залежності від актуального стану, або 

ж навпаки не враховує актуальний реальний стан у разі надмірної привабливості 

подій майбутнього. Це порушує адекватність оцінки як майбутнього, так і 

теперішнього. В. Г. Асєєв бачив умову високої адекватності прогнозування у 

здатності суб’єкта свідомо «актуалізувати слабкі значущості майбутнього, 

долаючи стихійно виникаючі значущості теперішнього та минулого»  [374, с. 33]. 

У процесі моделювання людина узагальнює минулий досвід через формування 

певних інтерпретаційних схем. Побудова адекватних моделей подій, які 

активізують відповідні інтерпретаційні механізми, – важлива умова формування 

передбачень на майбутнє, програмування власної поведінки. 

Отже, через активізування установки на повільність та правильність дій, 

умінь створювати ймовірнісні моделі проблеми, здібності передбачати майбутні 

наслідки подій життєдіяльності та засобів контролю проявів самокритики суб’єкт 

активізує рефлексивні дії, пов’язані з побудовою та гнучким реструктуруванням 

моделей очікуваного результату та «процесу вирішення проблеми». Саме завдяки 

усвідомленню ймовірнісного характеру перебігу подій і відносної ефективності 

опрацьованих алгоритмів, адекватному співвідношенню закономірності та 

випадковості суб’єкт формує установку на активне перетворення інформації, 

наданої в задачі, реконструювання моделі проблемної ситуації.   

Важливою умовою ефективного функціонування рефлексивної 

компетентності та організації складних форм рефлексивної активності є рівень 
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сформованості системи рефлексивних ресурсів (див. табл. 6.3). У монографії 

О. В. Савченко наведені результати регресійного аналізу, які відображають 

характер впливу елементів системи рефлексивних ресурсів на загальний рівень 

сформованості рефлексивної компетентності та представленості форм 

рефлексивної активності [422]. Так, рівень сформованості рефлексивної 

компетентності на метакогнітивному рівні визначається чотирма параметрами: 

рівнем представленості операцій здійснення моніторингу (β=0,35; α≥0,95), рівнем 

сформованості стратегій «Перевірки припущень» (β=0,26; α≥0,95), «Посиленого 

довільного контролю» (β=0,26; α≥0,95) та «Орієнтації на власні емоції у процесі 

вирішення проблеми» (β=-0,29; α≥0,95). Дослідницею було встановлено також, що 

найбільш суттєвий вплив на характер організації рефлексивної активності 

здійснює рівень сформованості метакогнітивної стратегії «Контрфакт вгору» [683] 

(β=0,29; α≥0,95). Використання цієї стратегії активізує такі уявлення, у порівнянні 

з якими отриманий результат оцінюється як малоуспішний, і суб’єкт вносить 

корективи у свої плани і програми поведінки, переглядає моделі подолання 

проблемних ситуацій, що активізує рефлексивні дії моделювання [422].  

Результати, отримані за двофакторним дисперсійним аналізом (див. табл. 

У.3), свідчать, що рівень сформованості рефлексивної компетентності, системи 

рефлексивних ресурсів та представленості форм рефлексивної активності є 

незалежними внутрішніми факторами, які обумовлюють рівень сформованості 

системи рефлексивного досвіду на метакогнітивному рівні. У таблиці 6.5 наведені 

результати регресійного аналізу, які дозволяють визначити характер впливу даних 

складових рефлексивного досвіду на загальний рівень його сформованості. 

Таблиця 6.5  

Результати регресійного аналізу, які апроксимують рівень сформованості системи 

рефлексивного досвіду суб’єкта на метакогнітивному рівні 

№ Показник 
Коефіцієнт 

регресії 

Значення 

(t емп.)  

Рівень 

похибки 

Рефлексивна компетентність 

1 
Рівень самооцінки психологічних властивостей, що 

визначають характер рефлексивної активності 
0,18 2,06 0,04 

2 
Рівень оцінки загальної обізнаності стосовно 

рефлексії та рефлексивних здібностей 
0,19 2,49 0,02 
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Продовження табл. 6.5 

3 

Уміння створювати ймовірнісні моделі вирішення 

проблеми, проводити самоаналіз своїх дій, 

особливостей своєї поведінки 

0,23 2,79 0,007 

4 
Рівень сформованості здібності до розуміння 

наслідків подій життєдіяльності 
0,19 2,50 0,02 

5 Середній латентний час першої відповіді 0,19 2,38 0,02 

6 Кількість правильних відповідей 0,29 2,07 0,04 

Система рефлексивних ресурсів 

7 Рівень представленості операцій моніторингу 0,25 2,08 0,04 

8 Рівень сформованості стратегії «контрфакт вгору» 0,34 4,54 0,00001 

9 
Рівень сформованості стратегії «перевірки 

припущень» 
0,44 5,36 0,00001 

10 
Рівень сформованості стратегії «посиленого 

довільного контролю» 
0,31 3,97 0,00001 

Форми рефлексивної активності 

11 

Частота представленості категорії «текст» в 

мовленнєвій продукції суб’єкта, що свідчить про 

активність у реалізації актів моделювання 

0,28 2,81 0,006 

12 

Частота представленості категорії «модель» у 

мовленнєвій продукції суб’єкта, що свідчить про 

активність у реалізації актів моделювання 

0,31 3,31 0,001 

13 

Частота представленості категорії «інтенція» в 

мовленнєвій продукції суб’єкта, що свідчить про 

активність у реалізації актів антиципації 

0,38 4,13 0,00001 

14 

Частота представленості категорії «самооцінка» в 

мовленнєвій продукції суб’єкта, що свідчить про 

активність у реалізації актів моніторингу 

-0,24 2,24 0,03 

15 

Частота представленості категорії 

«проблематизація» в мовленнєвій продукції 

суб’єкта, що свідчить про активність у реалізації 

актів моделювання 

0,41 4,14 0,00001 

Отримані результати свідчать, що шість елементів рефлексивної 

компетентності визначають рівень сформованості системи рефлексивного 

досвіду на метакогнітивному рівні організації, серед них найбільш значущий 

вплив здійснює показник представленості змістових аспектів стильового 

параметра рефлективності, установки на точність реагування (β=0,29; α≥0,95). 

Саме сформованість рефлективного стилю прийняття рішень, який 

характеризується установками на ретельний аналіз інформації у процесі 

висування та перевірки припущень (β=0,19; α≥0,95) та на точність реагування, що 

забезпечується активізацією заходів перевірки висунутого припущення, є 

важливою умовою розвитку системи досвіду. У монографії М. О. Холодної 

систематизовані експериментально підтверджені ознаки, які відрізняють 
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рефлективних суб’єктів від імпульсивних. Так, особистості з вираженим полюсом 

рефлективності мають сформовані продуктивні стратегії розв’язання задач, більш 

високий рівень метапам’яті у вигляді інтроспективного знання про особливості 

функціонування власних мнемічних процесів, виражену схильність до 

поленезалежності, більш розвинені мовленнєві здібності в дошкільному віці, які 

продуктивно використовуються для організації саморегулювання та контролю 

власних дій [546]. Вираженість полюсу рефлективності відображає в певній мірі 

співвідношення між орієнтовною, виконавчою та контрольною фазами 

інтелектуальної діяльності. Чим більш вираженою є стильова властивість 

рефлективності, тим більше часу витрачає людина на орієнтування в умовах та 

контролювання висунутих припущень. Результати Ч. Носала показали, що 

рефлективні суб’єкти відрізняються від імпульсивних характером контролю 

власних дій. Поняттєво диференційована модель ситуації регулює активність 

суб’єктів, схильних до рефлективності, а індуктивний механізм стратегії «спроб 

та помилок» здійснює контроль за характером дій імпульсивних осіб [676].  

Вміння створювати адекватні моделі проблеми, що враховують ймовірнісний 

характер процесу знаходження засобу зняття проблемності, також суттєво 

впливає на характер організації досвіду (β=0,23 α≥0,99). Програвання подумки 

різних варіантів розвитку подій, використання заходів перевірки адекватності 

обраного засобу – операції, що утримують суб’єкта в метаплані рефлексії. 

Активний досвід рефлексування позитивно позначається на системі, що його 

забезпечує, оскільки суб’єкт може вдосконалити свої навички та вміння, 

поширити метакогнітивні знання про власні здібності та можливості, розвинути 

заходи оцінки та прогнозування. Російські дослідники проблеми професійної 

деформації спеціалістів визначили, що застосовування активних методів 

навчання, які будуються на принципах оформлення та нарощування спонтанного 

досвіду рефлексування, сприяє розвитку рефлексії [361]. На думку А. С. Шарова, 

досвід рефлексування дозволяє внести «параметри порядку» в поточну активність 

особистості, визначити певні межі, які дозволять упорядкувати активність, 

визначити «її організаційну цілісність» [575]. Через вибудовування психологічних 

меж особистість визначає та усвідомлює власну ідентичність, проводить селекцію 
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зовнішніх впливів, здійснює захист від руйнівних впливів та встановлює «границі 

особистісної відповідальності» [77, с. 44].  

Важливими внутрішніми факторами організації рефлексивного досвіду є 

рівень самооцінки психологічних властивостей (β=0,18; α≥0,95), що визначають 

характер рефлексивної активності, і рівень обізнаності суб’єкта в питанні 

специфіки рефлексії та рефлексивних здібностей (β=0,19; α≥0,95). Отже, чим 

більш високо оцінює суб’єкт свої рефлексивні здібності та рівень своєї 

обізнаності з теми «Рефлексія», тим більш сформовану систему рефлексивного 

досвіду він має. Пояснити даний феномен ми можемо через формування стану 

впевненості, який створює умови сприятливі для «знаходження єдиного 

обґрунтованого, "найбільш правильного з усіх точок зору" вибору − вибору 

єдиного спільного підходу, єдиної мети, єдиної  гіпотези, єдиного методу, єдиного 

критерію оцінки результату та ін.» [345, с. 228]. Переживання впевненості формує 

такий стан, у якому суб’єкт менше потребує зовнішнього контролю поведінки у 

вигляді зворотного зв’язку, оскільки активована мотивація успіху здійснює 

мимовільний контроль емоційного стану суб’єкта, стримуючи негативні за 

змістом думки та емоції. У даному стані суб’єкт сприймає і проблему як менш 

складну, таку, що можна вирішити за рахунок посилення зусиль, тобто він 

відчуває в собі здатність контролювати та впливати на події життєдіяльності. 

Переживання впевненості створює умови сприятливі для застосування найбільш 

адаптивних коппінг-стратегій [368]. Стан невпевненості, навпаки, може сприяти 

формуванню персеверацій, вимагати додаткового зовнішнього контролю та 

приводити до бездіяльності, відмови від подальших спроб вирішувати проблему.           

Останнім фактором, що впливає на рівень сформованості рефлексивного 

досвіду, є рівень розвитку прогностичної здібності, яка забезпечує розуміння 

наслідків подій (β=0,19; α≥0,95). Ще А. Бандура вказував, що формування 

передбачень на майбутнє потребує аналізу вже отриманого досвіду. Тому 

здатність людини «регулювати власну реактивність на основі попередніх подій, 

які передбачають певні наслідки», [374, с. 42] є важливим чинником, що дозволяє 

сформувати та уточнити образ очікуваного результату на підставі аналізу 

минулих форм власної поведінки та спостереження за роботою інших. Р. Лазарус 
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також підкреслював, що вибір засобу реагування у стресовій ситуації «вимагає 

розумової активності, що включає аналіз, встановлення відмінностей і вибір дій, 

заснованих у значній мірі на минулому досвіді» [666, с. 25]. 

Очікувані наслідки створюють простір можливих варіантів розвитку подій, 

змушуючи особистість робити вибір на користь певного варіанта. Чим більше 

наслідків може спрогнозувати людина, тим більш осмислений вибір вона буде 

здійснювати, враховуючи не лише найбільш ймовірні, але і більш випадкові 

фактори. На зв'язок процесу передбачення наслідків із внутрішніми процесами 

самосприйняття вказувала Т. В. Корнілова. «Оцінка наслідків альтернатив, − 

писала російська дослідниця, − включає і когнітивну складову, і емоційно-

ціннісні відносини (прийняття або неприйняття можливих наслідків виборів)», а 

отже, припускає процеси орієнтування особистості не лише у варіантах розвитку 

ситуації, а й у самій собі, «в плані особистісної самосвідомості» [209]. Людина, 

обираючи певний засіб поводження, визначається з цілями та очікуваннями, а 

також «примірює» на себе можливості та варіанти вибору у процесі 

самоусвідомлення, самовизначення, самоздійснення.  

Таким чином, на метакогнітивному рівні організації складові рефлексивної 

компетентності особистості за рахунок актуалізації установок на точність, 

усвідомленість, наполегливість та активізацію переживань впевненості у своїх 

можливостях долати проблеми забезпечують формування певного стану 

готовності до аналізу варіантів розвитку подій, самоаналізу власного потенціалу 

та вибору того засобу, котрий в більшій мірі відповідає і вимогам проблеми, і 

особистісним цінностям. 

Система рефлексивних ресурсів також здійснює значущий вплив на 

характер організації системи рефлексивного досвіду. Серед параметрів, що 

визначають загальний рівень сформованості рефлексивного досвіду, є рівень 

представленості операцій здійснення моніторингу (β=0,25; α≥0,95) та рівень 

сформованості метакогнітивних стратегій «Контрфакт вгору» (β=0,34; α≥0,999), 

«Перевірки припущень» (β=0,44; α≥0,999), «Посиленого довільного контролю» 

(β=0,31; α≥0,999). Перші два фактори забезпечують мимовільний контроль за 

процесом вирішення проблеми, а інші стратегії дозволяють суб’єкту реалізувати 
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довільний контроль за власною інтелектуальною активністю. Довільний контроль 

забезпечує втілення принципу раціональності прийняття рішень, згідно з яким 

інтелектуальні та особистісні процеси забезпечують оволодіння особистістю 

необхідною для укладення рішення інформацією та мінімізацію можливих 

збитків. У когнітивній парадигмі раціональність розглядається як «готовність до 

обмірковування цілей і альтернатив рішень, спрямованість на збирання 

інформації та максимальне охоплення поля альтернатив» [211]. Інтелектуальна 

активність суб’єкта спрямовується на аналіз максимального об’єму інформації, 

який дозволить зорієнтуватися в наявній проблемі, та на упорядковане 

обмірковування власних рішень. Механізми мимовільного контролю 

забезпечують оптимальний розподіл уваги у процесі сприйняття й обробки 

інформації, який дозволяє не лише визначати найбільш суттєві аспекти 

проблемної ситуації, ігноруючи другорядні фактори, а й здійснити оперативну 

корекцію власних дій у разі відхилення проміжних результатів від попередньо 

визначених орієнтирів. Стратегія «Контрфакт вгору» забезпечує корекцію планів 

на майбутнє за рахунок формування уявлень про альтернативний варіант розвитку 

подій. Уявляючи собі більш успішні варіанти розвитку подій, суб’єкт через 

погіршення власних емоційних переживань, формування базового незадоволення 

собою, активізує готовність вносити корективи у свої програми поведінки, 

приводячи їх у відповідність з обраним альтернативним сценарієм. Отже, 

використання стратегії «Контрфакт вгору» дозволяє суб’єкту підвищувати власну 

ефективність після отримання незадовільного результату [494]. 

Таким чином, функціонуючи на метакогнітивному рівні система 

рефлексивних ресурсів забезпечує систему рефлексивного досвіду механізмами 

мимовільного та довільного контролю за перебігом поточної активності суб’єкта, 

які дозволяють своєчасно відстежувати збої в реалізації обраних алгоритмів, 

вносити корективи у програми дій. 

Серед форм рефлексивної активності на даному рівні організації системи 

рефлексивного досвіду особливу значущість мають рефлексивні дії моделювання, 

антиципації і моніторингу. Саме вони забезпечують активність суб’єкта 

необхідними моделями та засобами відстеження відповідності поточної 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


391 

активності обраним орієнтирам. Про активність суб’єкта в побудові та 

реструктуруванні ментальних моделей свідчать показники частоти використання 

мовленнєвих одиниць, що належать до категорій «текст» (β=0,28; α≥0,99), 

«модель» (β=0,31; α≥0,999) та «проблематизація» (β=0,41; α≥0,999). Однак, у 

порівнянні з репрезентаціями, що створюються на когнітивному рівні організації 

досвіду, моделі даного рівня суттєво ускладнюються. Для ефективного вирішення 

проблеми суб’єкту необхідно уявляти не лише умови та вимоги проблемної 

ситуації, а й відображати власний потенціал, оскільки саме між об’єктивними 

вимогами та суб’єктивними можливостями виникає протиріччя, яке суб’єкт і 

намагається зняти. Отже, ментальна модель, що формується на метакогнітивному 

рівні, поширює репрезентацію вихідних умов та вимог, відображаючи наступні 

аспекти: 1) інформацію про властивості особистості як суб’єкта розумової 

активності; 2) інформацію про загальний контекст, у якому відбувається процес 

подолання проблемної ситуації, про об’єктивні обмеження активності, які 

обумовлені особливостями самої ситуації, у якій перебуває суб’єкт, та про 

суб’єктивні межі, які у вигляді вимог до себе та результатів своєї діяльності 

визначає особистість; 3) узагальнену схему порядку дій, що є ядром уявлень 

суб’єкта про перебіг процесу вирішення проблеми. 

Також у ході рефлексивної активності суб’єкти достатньо часу витрачають на 

формування антиципуючих моделей, які у формі орієнтирів спрямовують 

рефлексивну активність до очікуваного результату (β=0,38; α≥0,999), і на 

забезпечення моніторингу поточної активності (β=-0,24; α≥0,95). Цікаво, що 

кількісні показники активності суб’єкта в організації моніторингу поточної 

активності здійснюють негативний вплив на загальний показник сформованості 

системи рефлексивного досвіду. Велика кількість самооцінних висловлювань, які 

відображають ставлення суб’єкта до окремих, виявлених під час випробування, 

особистісних рис, розривають активність, переносячи фокус уваги з аналізу 

процесу вирішення проблеми на себе як на об’єкт. Це призупиняє рефлексування, 

оскільки суб’єкту необхідно знов відновлювати інтенцію, знаходячи підстави для 

продовження аналізу. Багато хто розпочинає знов таки з відновлення змісту 

завдань задля активізації ментальної моделі, а декому потрібен час для 
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опанування власних переживань, які виникають у відповідь на констатацію своєї 

поразки, на визначення своїх недоліків. У нашому дослідженні траплялися 

випадки, коли суб’єкти, актуалізувавши підряд декілька негативних самооцінних 

висловлювань, намагалися припинити випробування, оскільки втрачали 

зацікавленість, переживаючи незадоволення та розгубленість. Отже, моніторинг 

ефективно забезпечує контроль перебігу поточної активності, коли реалізується 

на рівні мимовільних операцій. Спроби переводу його в засоби довільного 

контролю негативно позначаються на організації активності суб’єкта, оскільки 

провокують повернення суб’єкта з метаплану рефлексії в план практичних дій, 

активізують копінг-стратегії уникання проблем. 

Підсумовуючи, ми визначаємо, що в системі рефлексивного досвіду, що 

функціонує на метакогнітивному рівні, рефлексивна активність виконує 

реструктуруючу, перетворюючи репрезентацію задачі у складну модель «процесу 

вирішення проблеми», та стабілізуючу функції, утримуючи суб’єкта в метаплані 

рефлексії до знаходження адекватного засобу вирішення проблеми, 

перешкоджаючи передчасному переходу до активних спроб і прийняттю 

імпульсивних рішень. 

 

6.3. Особистісний рівень організації рефлексивного досвіду  

Під рефлексивним досвідом на особистісному рівні ми розуміємо динамічну 

систему, що забезпечує розгортання необхідних рефлексивних ресурсів, 

організацію рефлексивної діяльності та актуалізацію спеціальних утворень 

рефлексивної компетентності, спрямованих на постановку та розв’язання 

рефлексивних задач за рахунок зміни внутрішньої позиції, що дозволяє суб’єкту 

зняти об’єктивні та суб’єктивні суперечності у проблемно-конфліктній ситуації, 

зробити власну «Я-концепцію» предметом аналізу. 

За характером функціонування система досвіду відповідає креативному 

рівню (модель Д. Б. Богоявленської [45]), оскільки суб’єкт конструює нові засоби 

розв’язання внутрішнього протиріччя, опановує нові прийоми та практики 

рефлексування, які дозволять йому підвищити продуктивність рефлексивної 

активності у процесі подолання певної проблемно-конфліктних ситуацій.    
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Рефлексивні ресурси на особистісному рівні представлені наступними 

утвореннями: 

– «Я-концепцією» як важливою ментальною моделлю, яка забезпечує 

особистість необхідною системою відліку, в межах якої сприймається та 

репрезентується інформація стосовно себе як суб’єкта діяльності (структурні 

ресурси) [179], [188], [212], [248], [359], [372], [444], [458], [472], [687-688]; 

– смислотвірними та саморегулятивними операціями (операціональні 

ресурси) [103], [238], [290], [357], [450], [557]; 

– особистісними цінностями, що спрямовують інтелектуальну активність 

(мотиваційні ресурси) [164], [172], [174], [198], [288], [453]; 

– щоденними рефлексивними практиками (поведінкові ресурси) [482-483], 

[509], [538]. 

У монографії О. В. Савченко [422] наведений детальний опис виокремлених 

елементів системи рефлексивних ресурсів особистості. Кожний з визначених 

елементів діагностувався за відповідними методиками. Спираючись на 

дослідження Д. Шaнка [687-688], ми визначаємо три основні аспекти «Я-

концепції», які в найбільшій мірі впливають на характер переживання 

самоефективності, а опосередковано і на особистості організації та рівень 

сформованості рефлексивних процесів, а саме: особливості самооцінки, 

самоатрибуції та самоадаптації. Особливості здійснення самооцінювання 

особистістю визначалися за методикою «Хто Я?» (М. Кун, Т. Мак-Партланд) 

[386]. Аналізувався рівень диференційованості та врівноваженості оцінок за 

показниками представленості в образі «Я» позитивних, негативних, невизначених 

та неоднозначних особистісних рис. Характер сформованості локусу причинності 

досліджувався за шкалами методики «Тест смисложиттєвих орієнтацій» 

Д. О. Леонтьєва (модифікації методики «Ціль у житті» (Дж. Крамб, Л. Махолік)) 

[236], які визначали рівень вираженості локусу контролю «Я» та життя. Дані 

параметри відображають ступінь сформованості уявлень про здатність людини 

контролювати події власного життя («Локус контролю-життя») та про власні 

можливості протистояти життєвим труднощам, будувати своє життя за власними 
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цілями та цінностями («Локус контролю-Я»). Параметри адаптованості 

особистості за внутрішніми критеріями визначалися за допомогою опитувальника 

«Адаптивні стратегії поведінки» (АСП-1) (Н. М. Мельникова) [271].  

Смислотвірні та саморегулятивні операції як операціональні ресурси були 

діагностовані за допомогою шкал методики «Тест смисложиттєвих орієнтацій» 

(Д. О. Леонтьєв) і опитувальника «Стиль саморегуляції поведінки» (ССП-98) 

(В. І. Моросанова) [363]. Рівень сформованості смислотвірних операцій 

досліджувався за шкалами «Цілі в житті» (рівень смислової інтерпретації  

майбутнього), «Процес життя, або інтерес та емоційна насиченість життя» (рівень 

оцінки емоційної насиченості життя в сьогоденні) та «Результативність життя, або 

задоволеність самореалізацією» (рівень смислової інтерпретації минулого). 

Характер організації системи операцій, що забезпечують саморегулювання 

активності особистості, визначався за показниками рівня сформованості 

усвідомленого планування діяльності, моделювання власної діяльності, 

програмування дій, рівня адекватності оцінки результатів, регуляторної гнучкості 

та автономності (самостійності). 

Дані за «Методикою дослідження системи життєвих сенсів» 

(В. Ю. Котляков) [216] надали можливість визначити ієрархію цінностей 

особистості, місце кожної групи цінностей у загальній системі. Автор виокремив 

вісім груп цінностей, а саме: альтруїстичні, екзістенційні, гедоністичні, 

самореалізації, статусні, комунікативні, сімейні, когнітивні. Цінності 

саморозвитку та самоздійснення представлені в даній методиці лише однією 

групою (цінності самореалізації), тому ми модифікували дану методику, ввівши 

категорії «цінності самопізнання» та «цінності самовизначення» (див. Додаток Ф). 

Таким чином, за даною методикою ми визначили рівень значущості життєвих 

сенсів на самопізнання, самовизначення та самореалізацію в системі особистісних 

цінностей суб’єкта. 

Використання авторської методики «Рефлексивні практики» дозволило 

визначити рівень представленості в досвіді досліджуваних наступних 

рефлексивних практик: «щоденної роботи над собою», самодослідження, 

самовипробування та саморегулювання, самопроектування, саморозвитку, 
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опанування тривоги. Опис визначених практик наведений у Додатку Х.  

У таблиці П.3 Додатку П нами систематизовані показники, за якими 

відбувається оцінювання рівня сформованості рефлексивних ресурсів на 

особистісному рівні організації рефлексивного досвіду. Введено єдиний показник 

рівня сформованості системи рефлексивних ресурсів на особистісному рівні 

організації рефлексивного досвіду (див. Додаток Р).  

У роботах В. Г. Анікіної [19-20], І. М. Семенова та С. Ю. Степанова [446], 

А. С. Шарова [574] були визначені етапи процесу рефлексії, які відображають 

характер протікання рефлексивної діяльності на особистісному рівні. Детально 

дані моделі розглянуті в роботі О. В. Савченко [422]. На рисунку Ц.1 Додатку Ц 

відображені основні етапи реалізації рефлексивної активності на особистісному 

рівні у формі рефлексивної діяльності. Рефлексивні процеси ми розглядаємо як 

процесуальні складові рефлексивної діяльності, актуалізація котрих забезпечує 

реалізацію наступних етапів діяльності: розвиток потреби, мотиваційний пошук, 

цілетворення, предметні перетворення, контроль та оцінка. 

Для аналізу рефлексивних форм активності на особистісному рівні ми 

використали наративний аналіз автобіографічних текстів. Багато дослідників 

пов'язують наратив із процесами репрезентації, інтерпретації та реінтерпретації 

минулого досвіду суб'єкта [146], [175], [336], [359], [364], [380], [394], [409], [469], 

[472], [545], [557] та ін. Наратив можна розглядати як «сукупність специфічних 

лінгвістичних засобів, що перетворюють "сирий" минулий досвід у хронологічно 

впорядковані і емоційно та соціально оформлені події» [364, с. 57]. Створюючи 

наратив, суб'єкт не лише структурує і впорядковує свій індивідуальний досвід, а й 

конструює своє майбутнє через визначення ієрархії життєвих сенсів, 

пріоритетних життєвих завдань, стратегій самовизначення та самоздійснення. 

Наративи дозволяють суб’єкту будувати життєві сценарії, проводити 

інтерпретацію подій власної життєдіяльності та навколишньої реальності. 

Відповідно до постнекласичної парадигми зміна форми та змісту наративу 

призводить до трансформації внутрішньої «Я-концепції» суб’єкта. 

Н. В. Чепелєва розглядає наратив як структуру, що включає всі основні 

ознаки розповідного тексту (автора, героїв, події, сюжет тощо [555]) і являє собою 
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певну рамку, фрейм, у яку вміщуються реальні події з тим, щоб суб’єкт зміг їх 

зрозуміти, осмислити, включити в особистісний досвід через розповідь та 

усвідомлення власної історії. 

Ми аналізували головні властивості наративу, який відображає досвід 

суб’єкта в подоланні певної проблемно-конфліктної ситуації (описує і саму 

ситуацію, і засоби її подолання). Нами виокремлені такі ознаки: 1) загальні 

характеристики наративу як тексту; 2) характер персонажів; 3) авторська позиція 

щодо проблемно-конфліктної ситуації та відношення до себе як до її учасника; 

4) форма зображення проблемно-конфліктної ситуації; 5) особливості розповіді 

(логічність, наявність протиріч). Варіанти операціоналізації кожної ознаки 

наведені в Додатку Ц (підрозділ Ц.2).  

Отже, під рефлексивною компетентністю на особистісному рівні ми 

будемо розуміти систему сформованих рефлексивних структур, які забезпечують 

формування нових психічних утворень (здібностей, знань, умінь), 

реінтерпретацію особистісного досвіду за рахунок активізації необхідних 

особистісних ресурсів та організації рефлексивної діяльності, спрямованої на 

розв’язання внутрішніх суперечностей у проблемно-конфліктних ситуацій.   

Застосування процедури однофакторного дисперсійного аналізу дозволяє 

нам оцінити значущість впливу рівня сформованості одного компонента системи 

рефлексивного досвіду на характер організації інших складових та усієї системи. 

Дані, наведені в таблиці 6.6 свідчать, що рівень сформованості системи 

рефлексивного досвіду на особистісному рівні залежить від трьох внутрішніх 

факторів, а саме: від рівня сформованості елементів рефлексивної компетентності 

(Fемп.=33,3; α≥0,999), системи рефлексивних ресурсів (Fемп.=3,95; α≥0,95) та 

представленості форм рефлексивної активності суб’єкта (Fемп.=26,95; α≥0,999).  

Звернемо увагу, що на вищому рівні організації рефлексивного досвіду 

суттєво знижується ступінь впливу ресурсів, що говорить про те, що на рівні 

особистісної рефлексії її феномени та механізми отримують свої специфічність та 

незалежність від характеру організації інших особистісних властивостей. Багато 

сучасних дослідників підкреслюють той факт, що сформовані структури 

особистісної рефлексії дозволяють людині отримати певну незалежність від 
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зовнішніх факторів, стати для самої себе об'єктом управління, породжують дієво-

перетворювальне ставлення особистості до аспектів зовнішнього та внутрішнього 

середовища. Завдяки особистісній рефлексії особистість організує особливі 

рефлексивно-інноваційні умови, які є сприятливими для проникнення культури 

рефлексивного мислення в усі форми діяльності, для «вільного творчого пошуку 

унікального вирішення екзистенційних проблем» [487, с. 8]. 

Таблиця 6.6  

Результати однофакторного дисперсійного аналізу на особистісному рівні 

організації рефлексивного досвіду 

№ Результативна ознака 

Емпіричне значення за критерієм Фішера  

(F емп.) 

Компетентність 

як фактор 

Ресурси як 

фактор 

Активність 

як фактор 

1 Рівень сформованості рефлексивного досвіду  33,3*** 3,95* 26,95*** 

2 
Рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
- 1,59 1,72 

3 
Рівень сформованості системи рефлексивних 

ресурсів  
5,35** - 1,96 

4 
Рівень представленості рефлексивної 

активності  
1,67 2,61 - 

Примітка: * - емпіричне значення за критерієм Фішера є значущим при α≥0,95; ** - 

значуще при α≥0,99; *** - значуще при α≥0,999. 

Результати, представлені в таблиці 6.6, показують, що саме рівень 

сформованості рефлексивної компетентності є значущим фактором, що визначає 

рівень сформованості системи особистісних рефлексивних ресурсів. Уточнити 

характер впливу окремих елементів компетентності на показник рівня 

сформованості рефлексивних ресурсів нам дозволили результати регресійного 

аналізу (див. табл. 6.7). Рівень сформованості системи рефлексивних ресурсів 

залежить від трьох параметрів компетентності, а саме: від рівня сформованості 

вміння визначати мету діяльності, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки 

між отриманими результатами і характером організації проблемно-конфліктної 

ситуації (β=0,32; α≥0,99), рівня актуальності життєвих завдань у теперішньому 

(β=0,28; α≥0,95) та характеру вираженості деструктивно-рефлексивного стилю 

подолання проблемно-конфліктної ситуації (β=0,35; α≥0,99). 

Отже, рівень розвиненості елементів рефлексивної компетентності є 
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важливим чинником організації особистісних властивостей, що визначають 

характер перебігу рефлексивної активності, спрямованої на усвідомлення, 

осмислення та переосмислення змістових компонентів  самосвідомості, інтеграція 

котрих породжує більш цілісний та несуперечлививй образ «Я» особистості. 

Усвідомленість та осмисленість себе, на думку М. Ю. Двоєглазової, через 

формування певного емоційного ставлення до власних якостей визначає 

особливості самооцінки, самосприйняття, характер регуляції власної поведінки, 

програму подальшого саморозвитку [111]. 

Таблиця 6.7  

Результати апроксимації рівня сформованості системи рефлексивних ресурсів за 

показниками рефлексивної компетентності 

№ Показник 
Коефіцієнт 

регресії 

Значення 

(t емп.)  

Рівень 

похибки 

1 

Уміння визначати мету діяльності, встановлювати 

причинно-наслідкові зв'язки між отриманими 

результатами і характером організації проблемно-

конфліктної ситуації 

0,32 3,01 0,004 

2 
Рівень актуальності життєвих завдань на 

саморозвиток у теперішньому 
0,28 2,11 0,04 

3 
Деструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 
0,35 3,24 0,002 

Дані кореляційного аналізу дозволили уточнити характер впливу визначених 

елементів компетентності. Так, уміння визначати мету діяльності, встановлювати 

причинно-наслідкові зв'язки між отриманими результатами і характером 

організації проблемно-конфліктної ситуації мобілізує інтернальний локус 

контролю «Я» в поясненні причин власної активності та отриманих результатів 

(r=0,21; α≥0,95), смислотвірну операцію оцінювання емоційної насиченості життя 

в сьогоденні (r=0,25; α≥0,95), саморегулятивні операції планування діяльності 

(r=0,33; α≥0,99), ї моделювання (r=0,31; α≥0,99) та програмування дій (r=0,46; 

α≥0,999), життєві сенси на самовизначення (r=0,32; α≥0,99) і самопізнання (r=0,25; 

α≥0,95). Встановлюючи причинно-наслідкові зв’язки між подіями, людина 

відчуває наявність порядку, а отже, контрольованість подій, що дозволяє їй 

знизити рівень тривожності та збудливості. Т. М. Титаренко використала термін 

«псевдокаузальності» для пояснення бажання людини долати хаотичність та 

стихійність буття, вигадуючи «штучні причинно-наслідкові зв’язки», магічні 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


399 

засоби управління майбутнім [506]. Однак, ця здатність дозволяє суб’єкту 

структурувати набутий досвід, а актуалізація операцій інтерпретування подій 

сприяє інтегруванню різних часових проміжків в єдину ланку, у якій події 

сьогодення є логічним завершенням дій, розпочатих у минулому, та початком 

втілення намічених планів.  

Х. Томе, автор біографічно фундируваної когнітивної теорії особистості, 

показав, що не лише минулі події життя, але й перспективи розвитку (цілі, надії, 

очікування) впливають на оцінку й інтерпретацію актуальної ситуації [20]. 

Операції інтерпретування минулого, теперішнього і майбутнього забезпечують 

відновлення втраченої або підтримку наявної гармонії внутрішнього світу 

людини, усунення когнітивного дисонансу між певними когніціями, посилення 

тенденцій до інтегрування складових «Я-концепції». Окрім того, даний 

компонент рефлексивної компетентності активізує операції, що забезпечують 

саморегулювання активності суб’єкта за рахунок створення попереднього плану 

дій, формування адекватної моделі проблемно-конфліктної ситуації, у якій 

знаходять відображення як об’єктивні обставини, так і внутрішні умови, котрі 

знаходяться в певному протиріччі; визначення програми поведінки, яка 

забезпечує певну стійкість дій суб’єкта при наявності перешкод та гнучкі зміни в 

алгоритмах дій при виникненні нових обставин. Активізація саморегулятивних 

операцій дозволяє суб’єкту свідомо регулювати перебіг власної активності, 

організовувати процес подолання проблемно-конфліктної ситуації у формі 

внутрішньої діяльності, спрямованої на знаходження адекватного засобу її 

вирішення.  

Важливими регуляторами рефлексивної активності суб’єкта є інтернальний 

локус контролю «Я» та цінності самопізнання та самовизначення. Локус 

контролю розглядається В. В. Століним та Д. О. Леонтьєвим як важливий 

параметр самосвідомості особистості, що відображає переживання її залученості в 

діяльність, або усунення від неї, «пов'язаності або незв'язаності з подіями 

власного життя» [46, с. 402]. Чим більш виражений полюс інтернальності, тим 

більше суб’єкт переконаний у своїй спроможності впливати на події власної 

життєдіяльності, тим більш активно він застосовує різні форми контролю 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


400 

поточної діяльності. Які саме форми регулювання та засоби подолання обиратиме 

суб’єкт, залежить від його пріоритетних цінностей. Саме цінності дозволяють 

розв’язувати конфлікти і суперечності, що виникають у мотиваційній сфері 

особистості між різними тенденціями. Ф. Є. Василюк порівнював систему 

цінностей із «психологічним органом», який здійснює вимір і зіставлення мотивів 

за рівнем їхньої значущості, співвідносить індивідуальні устремління з 

«надіндивідуальною сутністю» особистості [65]. А. Г. Здравомислов додавав, що 

окрім визначення пріоритетності особистісні цінності забезпечують контроль дії 

потреб: їхні обмеження, стримування та перетворення [152]. Подвійна природа 

цінності висвітлена в роботах Н. Ф. Наумової та М. С. Яницького. Так, 

Н. Ф. Наумова вказувала на той факт, що ціннісні орієнтації є одним із механізмів 

цілетворення, оскільки вони дають підставу для вибору з наявних альтернатив тих 

цілей і засобів, які буде втілювати суб’єкт для упорядкування, відбору та оцінки 

цих альтернатив [303]. На думку М. С. Яницького, у такий засіб система 

ціннісних орієнтації визначає життєву перспективу особистості, її «вектор» 

розвитку [594]. 

Таким чином, елементи рефлексивної компетентності на особистісному рівні 

організації рефлексивного досвіду мобілізують ті ресурси особистості, які 

забезпечують зняття внутрішньої суперечності у проблемно-конфліктній ситуації 

через актуалізацію особистісно орієнтовних цінностей та смислів, котрі 

дозволяють суб’єкту переосмислити певні факти життєдіяльності у відношенні до 

актуальних подій сьогодення, переглянути уявлення про причини подій, визнаючи 

свою роль та формуючи відповідальне ставлення до наслідків [436]. Цінності 

активізують процеси саморегулювання, що забезпечують оперативну адаптацію 

особистості до мінливих умов, швидке опанування нових видів активності.  

Високий рівень актуальності життєвих завдань на саморозвиток у 

теперішньому створює умови, сприятливі для проведення оцінки емоційної 

насиченості життя в сьогоденні (r=0,28; α≥0,99) та смислової інтерпретації 

минулого (r=0,25; α≥0,95), для активізації саморегулятивної операції 

усвідомленого планування діяльності (r=0,36; α≥0,999) та мобілізації життєвих 

цінностей на самовизначення для мотивування власної поведінки (r=0,21; α≥0,95). 
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Життєві завдання на саморозвиток є важливими життєвими домаганнями, 

реалізація яких «мобілізує рушійні сили особистості на постановку нових, більш 

складних і перспективних цілей, закріплює позитивну Я-концепцію, сприяє 

розвитку особистісної зрілості» [234, с. 137]. Усвідомлення та розуміння 

необхідності ставити перед собою та віршувати завдання на розвиток здібностей 

до самопізнання, самовизначення, саморегуляції та самореалізації активізує 

рефлексивний потенціал особистості, особливо ті операції, які пов’язані з 

інтерпретацією актуальних подій та реінтерпретацією минулих дій і вчинків, що 

сприяє реструктуруванню системи досвіду за рахунок встановлення нових 

відносин між її елементами, перегляду пріоритетних принципів і понять. 

Інтерпретація, на думку Н. В. Чепелєвої, дозволяє суб’єкту осмислювати реальний 

досвід (життєві ситуації, власну поведінку, засіб взаємодії та ін.), перетворювати 

його у структури свідомості та інтегрувати в єдину систему. «При цьому якість 

вираження досвіду залежить від того, наскільки людям доступні інтерпретаційні 

ресурси, що здатні забезпечити, так звані, "рамки зрозумілості", дещо, що 

пов’язує та узгоджує події життя» [557, c. 447]. Семіотичний, комунікативний і 

наративний механізми забезпечують означення, осмислення і впорядковування 

плинних подій, трансформування їх у систему досвіду. О. М. Лактіонов 

пов’язував засвоєння досвіду з активізуванням особистісного інтерпретаційного 

комплексу, ядром якого є ціннісні орієнтації, які «володіють статусом загальності 

і неспецифічності по відношенню до об'єктів життєдіяльності, та виявляються 

універсальним інструментом для оцінки та інтерпретації того, що накопичено в 

досвіді людини про навколишній світ» [230, с. 187]. У ході особистісного 

розвитку суб'єкт намагається сформувати, враховуючи помилки і труднощі, 

адекватну інтерпретаційну систему, яка б дозволила йому вибирати найбільш 

прийнятні способи дії в різного роду ситуаціях. Не дивно, що саме цінності 

самовизначення отримують високий статус у системі цінностей людини, для якої 

актуальними є життєві завдання на саморозвиток, і які вона готова вирішувати 

невідкладно. Операції планування забезпечують узгодження найближчої та 

віддаленої життєвих перспектив, упорядкування життєвих цілей за ступенем 

їхньої значущості й актуальності. Чим більш розвинуті в суб’єкта операції 
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планування власної активності, тим більш реалістичні, детальні та узгоджені з 

важливими цінностями і смисложиттєвими орієнтаціями його плани на майбутнє. 

На підставі цих планів особистість визначає пріоритетні актуальні задачі, 

проектує пролонговані стратегіальні цілі. Саме в юнацькому віці, за даними 

І. С. Кона, Н. Л. Бикової, С. Н. Шелепової та ін., у життєвих планах молодих 

людей починають опредмечуватися цінності самовизначення та самореалізації. 

Отже, через підвищення актуальності життєвих завдань на саморозвиток суб’єкт 

мобілізує свій інтерпретаційний потенціал, який дозволяє означувати, 

упорядковувати й осмислюватися досвід суб’єкта, інтегрувати окремі одиниці в 

єдину систему, пов’язуючи їх зі значущими цінностями та життєвими сенсами.  

Активне застосування деструктивно-рефлексивного стилю для розв’язання 

внутрішніх суперечностей у процесі подолання проблемно-конфліктної ситуації 

активізує стратегію адаптації, пов’язану з відходом від контакту з середовищем та 

зануренням у внутрішній світ (r=0,31; α≥0,99). Таке відсторонення від зовнішніх 

конфліктних факторів дозволяє суб’єкту утримуватися від активних спроб 

вирішення проблеми, пригнічуючи цінності самовизначення (r=-0,24; α≥0,95), не 

залучаючи смислотвірні операції, які дозволили б переглянути минуле (r=-0,29; 

α≥0,99) і переоцінити значущість сьогодення (r=-0,22; α≥0,95). Пасивна внутрішня 

позиція суб’єкта виправдовується його впевненістю в неконтрольованості подій 

життя, у нездатності окремої людини якимось чином впливати на результати 

подій (r=-0,29; α≥0,99), що сприяє формуванню позиції, протилежної 

інтернальності (r=-0,22; α≥0,95). Екстернальність у поясненні причин своєї 

поведінки проявляється в неготовності особистості приймати відповідальність за 

наслідки дій, у переживанні власної безпорадності та неспроможності впливати на 

процес розгортання подій свого життя. Такі суб’єкти відчувають труднощі у 

формуванні адекватних моделей самої проблемно-конфліктної ситуації та процесу 

її подолання (r=-0,48; α≥0,999), що заважає їм швидко визначати засіб реагування, 

обирати адекватні програми поведінки. Причинами цього є неадекватне 

оцінювання значущості внутрішніх та зовнішніх умов, неспроможність суб’єкта 

чітко відділити свої уяви і фантазії від реальних фактів та своєчасно 

співвідносити отримані результати з очікуваннями. Такі особи часто ставлять 
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перед собою неадекватні за рівнем складності цілі, а неспроможність їх досягнути 

посилює їхню впевненість у власній незграбності та невезінні, у несприятливому 

збігу обставин, який не дозволяє їм досягати успіхів. Низький рівень регулятивної 

гнучкості заважає їм швидко змінювати свою позицію, вносити корективи у 

програми  дій  під  впливом  мінливих  обставин (r=-0,23; α≥0,95). Це відповідає 

змісту феномену «імпостору», описаного в роботі Е. Л. Носенко та І. Ф. Аршави, 

який характеризується «відчуттям меншої вартості себе, відчуттям критичного 

ставлення до себе, невпевненості в собі, і деякого підвищеного страху з приводу 

нездатності повторити власний успіх, незважаючи на попередні свідчення 

успішної поведінки» [311, с. 219].  

Однак, деструктивно-рефлексивний стиль позитивно впливає на загальний 

рівень організації системи рефлексивних ресурсів, оскільки така споглядальна 

позиція не заважає суб’єкту активно реалізовувати практики рефлексування, котрі 

дозволяють суб’єкту щоденно здійснювати роботу зі змістом власної «Я-

концепції». Чим більше виражений у суб’єкта деструктивно-рефлексивний стиль, 

тим частіше він застосовує практики опанування тривоги (r=0,28; α≥0,99), 

самовипробування та саморегулювання (r=0,23; α≥0,95), самопроектування 

(r=0,22; α≥0,95). Дані практики дозволяють йому певною мірою контролювати 

тривогу та переживання, пов’язані з поразками, за рахунок фіксування того, що 

зроблено, та планування своїх дій на два-три дні вперед, відпрацьовування 

навичок ефективного спілкування та впливу, використання технік, які 

передбачають майбутнє. Практики самопроектування дозволяють суб’єкту 

формувати не лише плани на найближчий термін, але й вибудовувати певні 

перспективи на майбутнє, які враховують як власні уподобання, так і соціальні 

обмеження, які можуть ускладнити чи унеможливити їхню реалізацію на 

практиці. Як було показано в низці досліджень, активність суб’єкта в 

конструюванні планів на майбутнє «детермінує і життєтворчу активність у 

теперішньому, і як наслідок, обумовлює підвищення осмисленості її 

теперішнього, емоційної насиченості життя, результативності самореалізації» 

[101, с. 68]. У нашому дослідженні активність суб’єкта у формуванні ближчих та 

віддалених перспектив дозволяє йому виокремити певні орієнтири, наявність яких 
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упорядковує його щоденні рутинні дії, дозволяє структурувати власний час і 

контролювати ефективність його використання, не активізуючи при цьому 

складні смислотвірні операції інтерпретації та реінтерпретації свого досвіду. 

Аналіз зроблених помилок та обмірковування декількох варіантів розвитку подій 

дозволяє суб’єкту готуватися до майбутніх подій, усвідомлюючи, що йому бракує 

гнучкості вносити зміни в програму своєї поведінки у процесі реалізації 

активності.  

Отже, завдяки активному використанню рефлексивних практик суб’єкт 

збільшує простір своєї внутрішньої активності, де він відчуває себе більш 

успішним, та обмежує прояви зовнішньої активності. Усвідомлюючи 

недостатність розвитку своєї здатності долати труднощі, особистість із сильно 

вираженим деструктивно-рефлексивним стилем подолання проблемно-

конфліктних ситуацій організовує для себе ситуації самовипробування та 

самоперевірки, до яких ретельно підготовлюється, програючи подумки різні 

варіанти розвитку подій, випробовуючи різні рольові позиції. У концепції 

О. Б. Старовойтенко визначено декілька вимірів розвитку особистості: «у світ», «у 

глибину» та «у далечінь життя». Нереалізованість напряму «у далечінь життя» в 

нашому випадку компенсується певним чином спрямованістю внутрішньої 

роботи особистості в глибину власного Я, що відкриває «сили її суб’єктності та 

потенціал саморозвитку» [482, с. 158]. Дослідниця вказувала, що особливо в 

молодому віці людина потребує часу для внутрішнього упорядкування вражень, 

намірів та фантазій, що стрімко наповнюють її життя. Чим більше особистість 

утримується від поспішного зняття суперечностей без належного їхнього 

обмірковування й усвідомлення, чим більше накопичує та внутрішньо фіксує 

нерозв’язані конфлікти, які потребують її уваги та певних «Я-зусиль», тим більш 

стійкою стає її здатність до рефлексії [482].  

Таким чином, нами були визначені основні напрями впливу елементів 

рефлексивної компетентності на характер організації системи рефлексивних 

ресурсів на особистісному рівні, а саме: 1) мобілізація операцій, що забезпечують 

саморегулювання рефлексивної активності особистості, та практик, за рахунок 

яких суб’єкт переводить свою активність у внутрішній план, спрямовуючи її на 
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зміст власної «Я-концепції»; 2) активізування інтерпретаційних ресурсів 

особистості, які через означення й осмислення нового досвіду забезпечують 

упорядкування та інтегрування нових психічних утворень в єдину систему, 

пов’язуючи їх з провідними цінностями та життєвими сенсами; 3) посилення 

значущості цінностей самопізнання та самовизначення, що призводить до 

узгодження подій минулого та сьогодення, до перегляду уявлень про причини 

подій власної життєдіяльності в напрямі визнання своє ролі та прийняття 

відповідальності. 

На рисунках Ш.1 та Ш.2 Додатку Ш ми відобразили залежність рівня 

сформованості рефлексивної компетентності від рівня сформованості системи 

рефлексивних ресурсів та представленості форм рефлексивної активності. Можна 

констатувати, що між показниками сформованості складових системи 

рефлексивного досвіду на особистісному рівні його організації існує залежність 

типу «оптимум». Найбільш високі значення за параметрами оцінки системи 

ресурсів та форм рефлексивної активності відповідають середнім значенням за 

показником сформованості рефлексивної компетентності. Високим значенням 

рівня сформованості рефлексивної компетентності відповідають більш помірні 

значення інших складових рефлексивного досвіду. Отже, з формуванням 

рефлексивної компетентності як інтегративного особистісного утворення 

посилюється її регулювальний вплив на характер функціонування інших 

складових досвіду. Особи з високим рівнем рефлексивної компетентності 

мобілізують менше ресурсів, раціонально витрачаючи зусилля та заощаджуючи їх 

на непередбачувані обставини, та активізують менш складні форми рефлексивної 

активності, ніж особи з середнім рівнем. Домінування раціональної установки на 

подолання проблемно-конфліктних ситуацій дозволяє їм більш економно 

використовувати ресурси та організовувати рефлексивну діяльність так, щоб її 

перебіг не відволікав особистість від виконання основної діяльності, щоб пошук 

засобу вирішення об’єктивних та суб’єктивних суперечностей не перетворювався 

в процес самодослідження й самовиховання. Ми погоджуємося з думкою 

Р. М. Грановської про існування певного оптимуму складності активності. 

Надмірне збільшення числа шарів в ієрархії, активізація великої кількості 
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елементів може призвести до зростання рівня збудливості, що породжує 

активізацію острахів та побоювань, до переживання «незадоволеності від відчуття 

все більшого віддалення від реальності, вихолощення її» [99, с. 378]. Надмірне 

занурення у внутрішні переживання та самоаналіз призводить до того, що суб’єкт 

намагається відстежувати та контролювати велику кількість параметрів своєї 

активності, що ускладнює внутрішню діяльність до того, що вона починає 

руйнуватися. Застосування додаткових зусиль з метою зберегти упорядкований 

характер перебігу внутрішньої активності призводить до надмірної напруги, яка, у 

свою чергу, спричиняє швидке психічне виснаження. У такому емоційному стані 

суб’єкт знецінює значущість внутрішнього протиріччя, призупиняє 

перетворювальну діяльність. Нагадаємо, що багато дослідників пов’язують 

високий рівень рефлексивної активності з появою наступних симптомів: 

депресивність, песимізм, дезадаптивні стилі подолання стресових ситуацій, 

нейротизм та ін. [154], [243], [474], [483], [547]. 

Таким чином, підвищення загального рівня сформованості рефлексивного 

досвіду на особистісному рівні організації не може бути зведене лише до 

кількісних змін у характері мобілізації ресурсів, ефективності функціонування 

елементів компетентності та ускладнення форм рефлексивної активності. За 

визначеними психометричними відмінностями стоїть перебудова усієї системи, 

що зумовлена інтегративними і синергетичними ефектами, які виникають у 

результаті соорганізації компонентів у межах єдиної системи. У роботах 

К. Т. Яновича більш висока продуктивність психічної активності в суб’єктів із 

середніми значеннями за показником рефлексивності пояснювалась балансом між 

диференціювальними та інтегрувальними тенденціями, при відсутності переваги 

однієї із них [595]. Н. В. Оксентюк, навпаки, «оптимальний» рівень розвитку 

рефлексії пов’язала з високим рівнем когнітивної інтеграції, який забезпечує 

легкість переходу між різними рівнями пізнання та ефективне регулювання 

пізнавальної діяльності [316]. 

Застосування процедури двофакторного дисперсійного аналізу дозволило 

нам довести, що рівень сформованості компетентності, системи рефлексивних 

ресурсів та представленості форм рефлексивної активності є незалежними 
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факторами, які визначають рівень сформованості усієї системи рефлексивного 

досвіду на особистісному рівні його організації (див. табл. Ц.2, Додатку Ц). 

У таблиці 6.8 наведені результати регресійного аналізу, які дозволяють 

визначити характер впливу даних складових на загальний рівень сформованості 

рефлексивного досвіду. 

Таблиця 6.8 

Результати регресійного аналізу, які апроксимують рівень сформованості 

системи рефлексивного досвіду суб’єкта на особистісному рівні 

№ Показник 
Коефіцієнт 

регресії 

Значення 

(t емп.)  

Рівень 

похибки 

Рефлексивна компетентність 

1 
Рівень самооцінки своїх актуальних та 

потенційних можливостей 
0,24 2,83 0,006 

2 

Уміння визначати мету діяльності, встановлювати 

причинно-наслідкові зв'язки між отриманими 

результатами і характером організації проблемно-

конфліктної ситуації 

0,30 3,26 0,002 

3 
Діяльнісний стиль подолання проблемно-

конфліктної ситуації 
0,21 2,30 0,02 

Система рефлексивних ресурсів 

4 Рівень вираженості тенденції очікування змін -0,22 3,42 0,001 

5 
Міра представленості негативних рис характеру в 

образі себе 
0,16 2,67 0,009 

6 Рівень смислової інтерпретації минулого 0,17 2,29 0,02 

7 
Рівень сформованості усвідомленого планування 

діяльності 
0,32 4,56 0,00001 

8 
Рівень сформованості вмінь до моделювання 

власної діяльності 
0,15 2,12 0,04 

9 Рівень сформованості вмінь до програмування дій 0,25 3,45 0,001 

10 
Рівень значущості життєвих сенсів на 

самопізнання 
0,15 2,37 0,02 

11 
Рівень представленості практик опанування 

тривоги 
0,24 2,72 0,008 

Форми рефлексивної активності 

12 

Ступінь вираженості регулятивного плану 

розповіді, що відображає рівень активності в 

реалізації самодистанціювання 

0,22 2,30 0,02 

13 

Рівень усвідомленості дій персонажа, з яким 

ідентифікує себе суб'єкт, що відображає рівень 

активності суб’єкта в переосмисленні результатів 

0,20 2,20 0,03 

14 

Міра представленості прагнення змінити себе, що 

відображає рівень активності суб’єкта в 

самоздійсненні  

0,22 2,15 0,03 

Рефлексивна компетентність впливає на рівень сформованості 
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рефлексивного досвіду за рахунок активізації рефлексивного вміння визначати 

мету діяльності та встановлювати причинно-наслідкові зв’язків (β=0,30; α≥0,99), 

діяльнісного стилю подолання проблемно-конфліктних ситуацій (β=0,21; α≥0,95) 

та високого рівня оцінювання своїх актуальних та потенційних можливостей 

(β=0,24; α≥0,99). 

Вираженість діяльнісного стилю у подоланні проблемно-конфліктних 

ситуації свідчить про сформованість активної контактної позиції особистості 

щодо усунення перешкод на шляху досягнення цілі. Позитивними наслідками 

активізації даної позиції є висока інструментальна активність суб’єкта в 

застосуванні різних прийомів та стратегій, спрямованих на усунення 

суперечностей за рахунок зміни зовнішніх факторів та обставин, визначення 

високих домагань щодо власної результативності, підтримання стабільного 

пошукового розумового процесу через залучення додаткових ресурсів та вольових 

зусиль. Отже, діяльнісний стиль дозволяє суб’єкту сформувати активну позицію 

щодо перешкод, яка забезпечує контроль та регулювання рефлексивної 

активності, перериваючи надмірне занурення суб’єкта у власний внутрішній світ, 

коли його увага концентрується на аналізі власної «Я-концепції», а не на розгляді 

актуальної проблемної ситуації.     

Рівень самооцінки власних ресурсів є також значущим фактором 

ефективного функціонування системи досвіду, виступаючи формою 

суб’єктивного відображення власної компетентності у вирішенні певних питань. 

Самооцінка компетентності є одним з аспектів загальної самооцінки особистості, 

яка визначає цілі, що ставить перед собою суб’єкт. Власне рівень оцінки своєї 

компетентності спрямовує активність особистості не на підтвердження власної 

значущості та цінності, а на встановлення орієнтирів для особистісного та 

професійного зростання [285]. Рівень власної компетентності визначає локус та 

характер організації контролю за діяльністю [199], [204]. Разом із тим емпіричні 

дані, отримані в низці досліджень, свідчать, що самооцінка власної 

компетентності може не відповідати реальним досягненням людини і приводити 

до ефектів занадто високої самовпевненості. Так, у дослідженнях Д. Крюгера та 

Д. Даннінга було продемонстровано, що переоцінка власної компетентності більш 
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властива тим суб’єктам, які мають обмежену досвідченість у певній галузі [663]. 

Є. Ю. Савін на матеріалі рішення тестових завдань та педагогічних задач 

експериментально довів, що судження впевненості спираються не лише на 

наявність конкретних знань, але й на самооцінку ступеня оволодіння даними 

знаннями. Впевненість при вирішенні завдань підкріплювалась уявленнями про 

свою загальну успішність у навчанні, а оцінки успішності виконання педагогічних 

задач співвідносилися з самооцінкою власного педагогічного досвіду [389].  

Отже, самооцінку власної компетентності можна розглядати як фактор, що 

посилює або послаблює впевненість особистості в успішності розв’язування 

задач, який мало залежить від реального рівня досягнень і тому викривляє 

уявлення особистості про власні можливості. А можна вбачати її позитивний 

вплив на організацію процесу подолання проблемно-конфліктної ситуації, 

оскільки вона є «важливою опосередкованою ланкою, що дозволяє людині 

оцінювати успішність розв’язання задач у ситуаціях невизначеності, коли 

правильна відповідь не може бути безпосередньо відтворена з пам’яті» [389, с. 206]. 

Рівень розвитку вміння визначати мету діяльності, встановлювати причинно-

наслідкові зв'язки між отриманими результатами і характером організації 

проблемно-конфліктної ситуації є також важливим чинником, що визначає 

характер і рівень сформованості системи рефлексивного досвіду. Дане вміння 

безпосередньо пов’язане з ефективністю застосування суб’єктом своїх 

інтерпретаційних операцій, які визначають смисл певних подій у системі досвіду. 

Вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки забезпечує цілісність досвіду, 

пов’язуючи окремі події в єдиному логічному ланцюгу. На підставі встановленої 

послідовності суб’єкт може знаходити схожі причини, що призвели до подібних 

результатів, або відстежувати певну закономірність у наслідках, що в подальшому 

дозволяє йому формувати припущення про майбутній розвиток подій. Саме через 

встановлення взаємозв’язка між обраним засобом та характеристиками ситуації, 

згідно з підходом Ю. М. Швалба, відбувається накопичення індивідуального 

життєвого досвіду. Отримання позитивного результату посилює даний зв'язок та 

наділяє його особистісною значущістю через механізми інтерпретації. Такий 

зв'язок на регулятивному рівні свідомості починає функціонувати як певна 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


410 

«універсалія» та «особистісна максима», що регулює поведінку особистості на 

ситуативному рівні [576].    

Визначення цілі та утримання діяльності в її напрямі є важливими чинниками 

активування регулятивних механізмів, які координують окремі процеси, 

підтримують зв’язок окремих дій суб’єкта з визначеною задачею [514], 

забезпечують адекватність оцінки та самооцінки, на підставі яких відбувається 

корекція дій [513]. Коли метою інтелектуальної діяльності стає ефективне зняття 

внутрішньої суперечності як основи виникнення проблемно-конфліктних 

ситуацій, то особистість вимушена задіяти найвищий рівень розумової активності, 

на якому не лише конструюються нові засоби вирішення проблеми, а й разом із 

тим формуються нові практики мислення, які задають норми та стають новими 

зразками для побудови і реалізації нових дій на більш нижчих рівнях діяльності 

[579, с. 249]. 

Таким чином, активізація елементів рефлексивної компетентності впливає на 

рівень організації та характер функціонування рефлексивного досвіду на 

особистісному рівні через формування активної позиції суб’єкта щодо перешкод 

власної розумової активності, координацію окремих розумових процесів і 

посилення впевненості у правильності власних дій, що забезпечує самоконтроль 

та саморегулювання рефлексивної активності особистості.  

Серед елементів системи рефлексивних ресурсів найбільший вплив на 

рівень сформованості системи рефлексивного досвіду на особистісному рівні 

здійснюють параметри розвитку саморегулятивних операцій системи 

рефлексивних ресурсів: рівень сформованості вмінь усвідомленого планування 

діяльності (β=0,32; α≥0,999), програмування дій (β=0,25; α≥0,999) та моделювання 

власної діяльності (β=0,15; α≥0,95). Активізація даних операцій забезпечує 

високий рівень саморегуляції довільної активності суб’єкта у складних умовах 

подолання проблемно-конфліктної ситуації, підставою якого є сформовані 

потреби людини розробляти плани на майбутнє та визнавати перспективи 

подальшого розвитку, усвідомлено обирати засоби поводження у складних 

обставинах, які дозволяють знімати суб’єктивні та об’єктивні суперечності, 

визначати адекватні умови досягнення поставлених цілей. При високій мотивації 
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досягнення в особистості з розвиненими вміннями планування, програмування і 

моделювання формується гармонічний профіль регуляції з високим рівнем 

саморегуляції, який дозволяє певним чином компенсувати негативний вплив 

певних особистісних властивостей, які перешкоджають досягненню цілі. 

Суттєвий вплив на рівень сформованості рефлексивного досвіду здійснює і 

показник представленості практик опанування тривоги у складі рутинних 

щоденних дій, які, як і всі практики, забезпечують структурування часу, синтез 

знання та досвіду, керування подіями, підтримку своєї самоефективності. 

Т. М. Титаренко підкреслювала, що саме завдяки практикам людина досягає 

адекватного, довершеного ставлення до себе. «Практикуюча людина, котра інколи 

не в змозі пояснити, як і чому вона діє, вміло вправляється з відповідними 

навичками, майстерно передає свої вміння іншим, інтерпретує власний досвід» 

[511, с. 17]. Практики опанування тривоги спрямовані на розв’язання 

внутрішнього конфлікту, викликаного невідповідністю вимог ситуації актуальним 

можливостям суб'єкта, забезпечують врегулювання емоційного фону та 

перешкоджають зниженню якості діяльності в ході переживання негативних 

емоцій. Регулюванню емоційних проявів сприяють заходи планування та 

підведення підсумків того, що зроблено напередодні, обговорення своїх 

переживань з іншими, ампліфікація емоцій з метою кращого усвідомлення 

причин, що їх викликають, відвідування тренінгових занять задля 

відпрацьовування навичок спілкування і впливу тощо. Дані практики 

спрямовують активність особистості у внутрішній план, формують у людини 

установку на активізацію зусиль щодо контролю характеру перебігу власної 

активності.   

Висока значущість цінностей самопізнання є важливим чинником розвитку 

системи життєвого досвіду, оскільки вони створюють сприятливі умови для 

формування цільових інтенцій, пов’язаних з аналізом своєї поведінки, з 

переглядом змісту «Я-концепції», з формуванням програм подальшого 

саморозвитку (β=0,15; α≥0,95). У процесі активної взаємодії людини з об’єктами 

предметно-соціального світу цінності конкретизуються в певних мотивах та цілях. 

У людини з високими цінностями самопізнання формується стійка зацікавленість 
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до сторін власного «Я», котра конкретизується в мотивах самоусвідомлення 

(визначення якостей, які допомагають або заважають реалізації певних форм 

активності), саморозуміння (встановлення причин та підстав власної активності), 

самодослідження (конструювання процедур перевірки своєї здатності долати 

певні перешкоди) та самоздійснення (презентації власного погляду та 

впровадження самобутніх засобів вирішення проблеми). На підставі цих мотивів 

формуються цілі, які спрямовують активність особистості на самоспостереження, 

самоаналіз, самоконструювання та «Я-синтез». Отже, цінність самопізнання 

активізує увесь рефлексивний потенціал особистості, спрямовуючи активність 

суб’єкта на внутрішні об’єкти, аналіз яких дозволяє поширити систему знань 

людини про себе, про свої актуальні й потенційні можливості, про механізми 

активізації потенціалу тощо. Побічним продуктом такої активності є формування 

стійкої установки на інтернальність у поясненні причин своїх дій, набуття 

активної позиції по відношенню до подій власної життєдіяльності. У процесі 

взаємодії з об’єктами середовища люди з активною позицією бачать джерело 

адаптивних змін у собі, вони виявляють готовність виступати дійсними 

«агентами» перетворень. Такі особи не схильні очікувати, коли відбудуться зміни 

під впливом обставин, інших осіб або природнього розвитку подій (β=-0,22; 

α≥0,999). Їхня активність спрямовується, в першу чергу, на зміну проблемно-

конфліктної ситуації, на перегляд власних уявлень і вимог, на пошук засобів 

вирішення внутрішньої суперечності через аналіз варіантів розвитку подій.  

Серед смислотвірних операцій, що забезпечують інтерпретацію та 

реінтерпретацію досвіду суб’єкта, найбільш впливовою на рівень сформованості 

рефлексивного досвіду є операція, котра оцінює та визначає ступінь задоволеності 

особистості своїм минулим (β=0,17; α≥0,95). Необхідною умовою функціонування 

досвіду як інтегрованої системи є осмислення людиною подій своєї 

життєдіяльності, визначення своєї ролі в здобутті певних результатів, постійне 

підтримання цілісності та несуперечливості моделі свого «Я». Операції 

інтерпретації забезпечують через встановлення причинно-наслідкових зв’язків 

поєднання окремих одиниць досвіду в єдину систему, а також визначення свого 

авторства, що посилює переживання самоефективності, сприяє більш активним 
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проявам керування по відношенню до подій свого життя. «… у процесі розвитку 

особистість бере на себе відповідальність за власне життя, стаючи не лише його 

автором, а й творцем самої себе» [560, с. 23]. Окрім того, інтерпретаційні операції 

власного досвіду захищають особистість від впливу тих травмуючих зовнішніх 

факторів, які призводять до стагнацій процесу розвитку.  

І останнім параметром, що суттєво впливає на рівень сформованості системи 

рефлексивного досвіду, є показник міри представленості негативних рис 

характеру в образі себе (β=0,16; α≥0,99). Даний параметр висвітлює рівень 

диференційованості «Я-концепції», різноманітність властивостей, які усвідомлює 

та враховує суб’єкт, конструюючи та реалізуючи програми поведінки. 

Представленість в образі «Я» значної кількості негативних властивостей, які 

заважають особистості досягати успіхів у вирішенні проблем, стримують її 

активність, говорить про складну структуру уявлень суб’єкта про власні 

можливості, про розвинену мережу метакогнітивних знань, використання якої 

дозволить здійснювати регулювання активності в найбільш оптимальному 

режимі. Через усвідомлення своїх недоліків особистість визначає основні напрями 

розвитку себе, засоби компенсування та корекції, що відображає сформоване 

ставлення особистості до себе як до інструменту власної активності, який можна 

вдосконалювати. О. Б. Старовойтенко запропонувала наступну формулу 

перспективної рефлексії: «мені властиво те і те – це гарно (або погано) для мне – я 

хочу мати певні властивості – я хочу розвивати ці властивості» [482, с. 173]. Чим 

більше уявлень має особистість про своє «відоме Я», тим більш окресленою стає її 

«невідоме Я», що дозволяє висувати вимоги до формування свого «можливого Я».     

Підсумовуючи, ми можемо стверджувати, що елементи системи 

рефлексивних ресурсів здійснюють суттєвий вплив на характер організації 

рефлексивного досвіду суб’єкта на особистісному рівні. Функціонування операцій 

планування, програмування та моделювання забезпечує високий рівень 

саморегуляції, смислотвірні операції та особливості організації «Я-концепції» 

забезпечують підстави для конструювання програм подальшого саморозвитку, 

рефлексивні практики врегульовують емоції, створюючи оптимальний емоційний 

фон для розгортання форм рефлексивної активності, активізування цінностей 
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самопізнання сприяє формуванню мотивів та цілей, які спрямовують активність 

суб’єкта у внутрішній план. Мобілізація рефлексивних ресурсів створює умови, 

необхідні для перетворення суб’єкта в об’єкт власної активності, по відношенню 

до якого особистість може конструювати, випробувати та застосовувати заходи 

корекції, розвитку та формування обхідних компенсаторних шляхів.    

Серед параметрів рефлексивної активності найбільш інформативними для 

апроксимації рівня сформованості системи рефлексивного досвіду є показник 

ступеня вираженості регулятивного плану розповіді (β=0,22; α≥0,95), рівня 

усвідомленості дій персонажа, з яким ідентифікує себе суб’єкт (β=0,20; α≥0,95), та 

міри представленості прагнення змінити себе (β=0,22; α≥0,95). Показник 

вираженості регулятивного плану відображає готовність суб’єкта орієнтуватися у 

процесі розповіді на реального або умовного співрозмовника. Основна функція 

регулятивного плану – управління сприйняттям і розумінням тексту [359, с. 73]. 

Врахування позиції іншого дозволяє суб’єкту відсторонитися певним чином від 

власної проблеми, перенести фокус уваги з відображення змісту на відстеження 

форми організації розповіді. У тексті регулятивний план допомагає також 

структурувати інформацію, вводячи маркери початку та кінця повідомлень, 

встановлювати зв'язки між окремими фрагментами тексту, формуючи 

припущення щодо подальшого розвитку зміста [359].  

Отже, за рахунок смодистанціювання, відсторонення /наближення до об’єкта 

аналізу, рефлексивна активність забезпечує діалогічний характер реалізації 

рефлексії. На думку М. Бубера, саме стосунки в системі «Я - Ти», перетворюють 

індивідуумів на «справжніх особистостей» [59]. Ж. Піяже розглядав рефлексію як 

інтеріоризовану форму соціальної діяльності, яку можна вважати «дискусією, яку 

суб’єкт веде із самим собою, граючи одночасно роль свого співрозмовника» [179, 

с. 38]. О. Б. Старовойтенко в традиціях психології свідомості аналізувала 

рефлексію як «діалог індивіда з собою, який поступово розгортається» [482, 

с. 149], вибудовуючись за схемою: «питання до Я – відповідь Я». Активізація 

установки на діалогічну форму взаємодії з собою у процесі рефлексивної 

діяльності дозволяє суб’єкту вводити різні позиції, що обумовлює огляд об’єкта 

рефлексії під різними кутами зору, сприяє визначенню різних його властивостей 
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та відтворенню різних засобів перетворювальної діяльності [360]. 

На рівень сформованості системи рефлексивного досвіду суттєвий вплив 

здійснює рівень активності особистості в переосмисленні власного становища у 

проблемно-конфліктній ситуації (рівень усвідомленості дій персонажа, з яким 

ідентифікує себе суб'єкт (β=0,20; α≥0,95)), у визначенні нового смислу своїх 

стосунків з об’єктами предметно-соціального світу, на підставі чого 

активізуються механізми «самозміни» та «саморозвитку» [328]. Процес 

переосмислення припускає уточнення та перебудову образу «Я», формування 

більш адекватних знань про світ за рахунок зміни ціннісно-смислового контексту, 

що тягне за собою перебудову моделі проблемно-конфліктної ситуації. Саме в 

ціннісно-смисловому просторі відбувається, на думку О. К. Тихомірова, 

інтеграція «різних за своїм походженням і функціям детермінаційних потоків, що 

беруть початок в об'єктивній ситуації, у чинній особистості, в самій діяльності» 

[193, с. 47]. Інтеграція сприяє формуванню нової моделі проблемно-конфліктної 

ситуації, яка враховує і об’єктивні обставини, і характеристики суб’єкта. 

Таким чином, розвиток системи рефлексивного досвіду залежить від 

активності суб’єкта в переосмисленні своїх відносин з об’єктами предметно-

соціального світу, від його готовності переглядати зміст своєї «Я-концепції» для 

посилення її інтеграції та цілісності. Визначення ставлення до певної події 

дозволяє особистості замкнути виникаючі переживання на власному «Я» та 

переосмислити їх у контексті власних потреб, мотивів, намірів та схильностей.  

Аналіз отриманих результатів множинного регресійного аналізу дозволив 

нам визначити, що форми рефлексивної активності впливають на загальний 

рівень сформованості системи рефлексивного досвіду на особистісному рівні 

через реалізацію рефлексивних процесів самодистанціювання, переосмислення та 

самоздійснення (див. табл. Ц.1). Дані форми активності забезпечують організацію 

розумової активності в плані рефлексивної діяльності й перехід у план активних 

дій після вибору адекватного засобу поводження, підтримують цілісність та 

інтегрованість образу «Я», забезпечують зміни позицій при розгляді об’єкта за 

рахунок активізації механізмів внутрішнього діалогу.  

На рисунку 6.1 ми представили всі функції, які реалізують у складі 
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рефлексивного досвіду окремі його складові, функціонуючи на когнітивному, 

метакогнітивному та особистісному рівнях.  

Рис. 6.1. Функції компонентів рефлексивного досвіду (за результатами 

емпіричного дослідження) 

Наведені дані доводять, що рефлексивний потенціал забезпечує 

інформаційне, операційне, мотиваційне та поведінкове забезпечення реалізації 

рефлексивного механізму; процесуальні складові досвіду здійснюють реалізацію 

внутрішньої активності, спрямованої на подолання проблемних ситуацій; 

рефлексивна компетентність – управління процесами функціонування системи 

рефлексивного досвіду, регулювання міжкомпонентних відносин. 
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6.4. Рефлексивна компетентність як чинник організації 

рефлексивного досвіду, реалізації рефлексивності, зрілості особистісного 

досвіду та рівня розвитку компетентність у навчальній діяльності 

Згідно з концептуальною моделлю дослідження, відображеній на рис. 2.1, 

сформованість та ефективне функціонування складових рефлексивного досвіду – 

умова продуктивної реалізації рефлексивності як загальної здатності, розвиток 

якої призводить до більш усвідомленого та осмисленого ставлення особистості до 

свого досвіду, до інтерпретації та упорядкування його подій, що, у свою чергу, 

призводить до підвищення рівня компетентності особистості в різних видах 

діяльності (зокрема в навчальній). В юнацькому віці навчальна діяльність 

залишається однією з домінуючих форм активності суб’єкта. 

О. І. Власова запропонувала розглядати навчальну діяльність як такий вид 

спеціально організованої людської активності, який «спрямований на її 

саморозвиток через освоєння узагальнених за формою теоретичних знань, 

опанування способами предметних і пізнавальних дій, вироблених людством 

(умінь, навичок), який протікає як процес розв’язання специфічних задач, у межах 

яких розвиваються відповідні психічні функції (сприйняття, пам'ять, мислення, 

уява)» [79, с. 53]. 

Рівень досягнень студентів у навчальній діяльності ми обрали як критерій 

сформованості їхньої компетентності, оскільки при його визначенні враховуються 

не лише якість знань, а й індивідуально-психологічні особистісні характеристики, 

а саме: а) ступінь сформованості навчальних та предметних умінь і навичок; 

б) рівень оволодіння розумовими операціями; в) досвід творчої діяльності; 

г) самостійність власних суджень [80, с. 160]; д) ставлення до навчання; 

е) дисциплінованість та ін. [80, с. 158]. Рівень досягнення визначався як середній 

бал результатів складання сесії. 

На рис. 6.2 ми схематично відобразили визначені зв’язки між 

досліджуваними  особистісними утвореннями, які підтверджують запропоновану 

концептуальну модель. В системі рефлексивних феноменів особистості знайшли  

поєднання такі особистісні утворення: рефлексивна компетентність, 

рефлексивний досвід, рефлексивність як загальна здатність, особистісний досвід 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


418 

та компетентність у навчальній діяльності.  

 

Рис. 6.2. Рефлексивні феномени в єдиній системі (за результатами 

емпіричного дослідження) 

В попередніх підрозділах даного розділу доведено, що функціонування 

складових рефлексивної компетентності визначає рівень сформованості 

рефлексивного досвіду на всіх трьох рівнях його функціонування (див. табл. 6.2, 

6.5, 6.8). Нагадаємо, що на когнітивному рівні функціонування сформованість 

рефлексивного досвіду залежить від наповненості системи знань інформацією про 

специфіку рефлексії та підстави рефлексивної активності, переваги її 

застосування, а також від диференційованості системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності. На метакогнітивному рівні найбільш значущими 

параметрами рефлексивної компетентності є рівень самооцінки психологічних 

властивостей, що визначають характер рефлексивної активності, рівень оцінки 

загальної обізнаності стосовно рефлексії та рефлексивних здібностей, рівень 

розвитку вміння створювати ймовірнісні моделі вирішення проблеми, проводити 

самоаналіз своїх дій та сформованість здібностей до розуміння наслідків подій 

власної життєдіяльності. Установка на повільність обмірковування варіантів у 

процесі прийняття рішень, що відображається в рівні сформованості 

рефлективності як когнітивно-стильової активності, також суттєво впливає на 

рівень організації системи рефлексивного досвіду на метакогнітивному. Характер 

функціонування досвіду на особистісному рівні залежить від рівня самооцінки 

актуальних та потенційних можливостей особистості та рівня сформованості 

вміння визначати мету діяльності, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки 

між отриманими результатами і характером організації проблемно-конфліктної 
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ситуації.  

Наступним кроком верифікації нашої моделі є підтвердження впливу рівня 

сформованості рефлексивного досвіду та рефлексивної компетентності на 

загальний рівень сформованості рефлексивності як загальної здатності 

особистості. Рівень розвитку рефлексивності визначався за шкалою саморефлексії 

«Методики рівня вираженості й спрямованості рефлексії» (М. Грант) [180] та за 

субшкалами «Методики визначення рівня рефлексивності» (А. В. Карпов, 

В. В. Пономарьова) [178]. Згідно з підходом М. Гранта, саморефлексія – це  

здатність людини занурюватися у власний внутрішній світ, робити об’єктом 

аналізу, контролю і регулювання власні властивості, здібності, переживання, 

особливості своєї поведінки та здобутий досвід. За моделлю А. В. Карпова 

рефлексивність як здатність поєднує вміння здійснювати самоаналіз у трьох 

часових аспектах, а саме: 1) здатність до ретроспективної рефлексії («аналіз вже 

виконаної діяльності, подій, що мали місце в минулому» [179, с. 32]); 2) здатність 

до ситуативної рефлексії (моніторинг поточної активності, самоконтроль 

поведінки в актуальній ситуації, осмислення елементів ситуації); 3) здатність до 

перспективної рефлексії (планування та осмислення майбутніх форм діяльності, 

прогнозування можливих результатів).  

Дані, наведені в таблиці 6.9 свідчать, що загальний рівень розвитку 

рефлексивності залежить від загального рівня розвитку системи рефлексивного 

досвіду (Fемп.=16,2; α≥0,99) та рівня організації усіх трьох його складових, 

особливо від рівня сформованості системи рефлексивних ресурсів особистості 

(Fемп.=13,49; α≥0,99).  

Отже, реалізація рефлексивності потребує активізації багатьох ресурсів 

особистості для підтримання стабільності рефлексивної активності. За даними 

кореляційного аналізу, в найбільшій мірі рівень рефлексивності обумовлений 

рівнем сформованості системи рефлексивних ресурсів метакогнітивного (r=0,42; 

α≥0,999) та особистісного (r=0,46; α≥0,999) рівнів. Високу здатність до 

рефлексування забезпечують, перш за все, сформовані вольові процеси 

програмування власної поведінки (r=0,29; α≥0,99) та планування майбутніх форм 

активності (r=0,44; α≥0,999), які діагностувалися за методикою «Стиль 
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саморегуляції поведінки» (ССП-98) В. І. Моросанової, сформовані  мегакогнітивні 

стратегії обробки інформації, спрямовані на стримування румінацій (r=0,42; 

α≥0,999) за рахунок регуляції власного емоційного стану («Контрфакт вгору», 

r=0,25; α≥0,95) та організації процесу попередньої перевірки висунутих припущень 

(«Перевірка припущень», r=0,26; α≥0,95). 

Таблиця 6.9 

Результати однофакторного дисперсійного аналізу, що визначають вплив 

характеру організації рефлексивного досвіду на рівень розвитку рефлексивності  

№ Внутрішній фактор 

Емпіричне значення за критерієм Фішера 

(F емп.) 

Рівень 

самореф-

лексії 

Рівень 

здатності до 

ретроспекти-

вної 

рефлексії 

Рівень 

здатності до 

ситуативної 

рефлексії 

Рівень 

здатності до 

перспектив-

ної рефлексії 

1 
Рівень сформованості 

рефлексивного досвіду 
16,20** 5,47** 21,07*** 6,47** 

2 
Рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
6,35** 3,04 7,37** 3,79* 

3 
Рівень сформованості системи 

рефлексивних ресурсів 
13,49** 8,24** 7,38** 4,77* 

4 
Рівень представленості 

рефлексивної активності 
7,71** 3,89* 12,64** 2,64 

Примітка: * - емпіричне значення за критерієм Фішера є значущим при α≥0,95; ** - 

значуще при α≥0,99; *** - значуще при α≥0,999. 

Сформованість визначених стратегій дозволяє суб’єкту відволікатися від 

негативних емоцій та переживань через активізацію вже сформованих алгоритмів 

дій, ефективність яких перевірена в попередньому досвіді, мобілізацію 

додаткових зусиль на організацію довільного контролю за перебігом поточної 

активності. Рівень розвитку рефлексивності залежить і від ефективності 

моніторингу поточної активності (r=0,24; α≥0,95), і від рівня адекватності 

оцінювання проміжних та кінцевих результатів (r=0,25; α≥0,95), зафіксованих за 

шкалами методики «Метакогнітивна включеність у діяльність» (МАІ) Г. Шроу,  

Р. Деннісона. Також, за нашими даними, значущу роль відіграють сформовані 

прийоми рефлексивної активності, які виконують функції щоденних практик, 

організуючи активність суб’єкта через акти самоконструювання, самовизначення 

та самоздійснення. Саме практики виконують функції структурування 
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особистісного життя, забезпечення особистісних трансформацій, акумуляцію 

життєвого досвіду. Серед досліджуваних нами практик найбільший вплив на 

рівень розвитку рефлексивності чинять практики щоденної роботи над собою 

(r=0,25; α≥0,95), самодослідження власних можливостей (r=0,26; α≥0,95), прийоми 

самопроектування (r=0,22; α≥0,95) і стимулювання власного саморозвитку 

(r=0,38; α≥0,999). 

Рефлексивна компетентність також здійснює позитивний вплив на здатність 

особистості організовувати рефлексування різних проміжків її життя (минулого, 

теперішнього та майбутнього). Але, якщо на рівень ретроспективної рефлексії в 

більшій мірі впливають властивості структур когнітивного рівня організації 

(r=0,32; α≥0,99), такі як: рівень сформованості системи знань суб’єкта про 

рефлексію (r=0,29; α≥0,99) та когнітивна складність системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності (r=0,32; α≥0,99), то показники сформованості здатності 

до ситуативної та перспективної рефлексії обумовлені переважно утвореннями 

метакогнітивного рівня організації компетентності (r=0,35 та r=0,34, α≥0,99, 

відповідно). Обізнаність стосовно власних можливостей та здібностей 

здійснювати рефлексивну активність визначає рівень ситуативної рефлексії 

(r=0,25; α≥0,95), а сформованість прогностичних здібностей – рівень 

перспективної рефлексії (r=0,33; α≥0,99). Отже, у процесі становлення 

метакогнітивна поінформованість починає виконувати важливу функцію 

контролю поточної активності суб’єкта, спрямовуючи фокус його мимовільної 

уваги на зони найбільшого ризику, мобілізуючи необхідні зусилля на подолання 

виникаючих перешкод. Відбуваються ці процеси на підставі сформованої 

установки на активний пошук необхідної інформації та адекватної оцінки власних 

рефлексивних здібностей. У попередніх дослідженнях О. В. Савченко було 

встановлено, що неадекватно низька оцінка провокує пасивне ставлення 

особистості до власних знань та вмінь, ігнорування задач, пов’язаних із 

самопроектуванням та самовизначенням. Особи, що низько оцінюють свої 

можливості у здійсненні різних форм рефлексивної активності, не витрачають 

достатню кількість ресурсів на формулювання перспективних планів, програм 

корекції та розвитку окремих аспектів власного «Я», на переосмислення тих 
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«образів Я», які входять до складу єдиної «Я-концепції» та ін. [422, с. 186]. 

Наступним особистісним утворенням у нашій моделі, на який впливає рівень 

сформованості та характер функціонування рефлексивних феноменів, є 

особистісний досвід. Психологи екзистенційного та гуманістичного напряму 

розглядають особистісний досвід як основу і розумових, і поведінкових форм 

активності. А. Маслоу підкреслював, що «ніщо не замінить досвід, абсолютно 

ніщо» [553]. Поширення та збагачення власного досвіду – основний напрямок 

розвитку людини, скерований найвищими потребами (метапотребами). 

Підвищення напруження за рахунок засвоєння нового різноманітного досвіду – 

основний механізм особистісного зростання. К. Роджерс важливу роль в 

асиміляції досвіду відвів механізмам інтерпретування подій, підкреслюючи, що 

особа реагує не на зовнішні обставини, а на результат своєї інтерпретації їх. 

Вчений порівнював використання досвіду з бурхливим потоком, який «несе мене, 

як мені вважається, вперед, до цілей, які я можу лише смутно визначити…» [377]. 

Дж. Енрайт пов’язував поширення досвіду усвідомлення з процесами зростання 

цілісності особистості, а через останнє − з досягненням більш високого рівня 

психологічного та фізичного здоров’я [635].  

Особистісний досвід, на відміну від особистого, залежить, на думку 

Н. В. Чепелєвої, від того, наскільки доступними є інтерпретаційні ресурси 

особистості, наскільки вони можуть забезпечити усвідомлення та розуміння подій 

життя, логічне поєднання їх у єдиний ланцюг життєвих подій. Якщо одиницею 

особистого досвіду є подія, то одиницею особистісного досвіду є «смисл, який 

«згортає» подію, виступаючи опорою в розумінні себе або ж представленні своєї 

позиції іншому» [557, с. 447].  

У працях Н. В. Чепелєвої були виокремлені основні характеристики 

особистісного досвіду, а саме: діалогічність, відкритість, контекстуальність, 

гнучкість і динамічність, унікальність і своєрідність, самототожність та 

несуперечливість [359], [380]. Певні з вказаних властивостей особистісного 

досвіду (відкритість, діалогічність, самоцінність, самототожність, 

несуперечливість та інтегрованість) були операціоналізовані в роботах 

О. В. Савченко [394],[409], що дозволило визначити кількісну вираженість даних 
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якостей та загального рівня зрілості всього особистісного досвіду за показниками  

аналізу автонаративів, що відтворювали досліджувані. У таблиці 6.10 наведені 

дані, отримані за однофакторним дисперсійним аналізом, які доводять вплив 

рівня сформованості рефлексивності та інших рефлексивних утворень на рівень 

вираженості окремих властивостей особистісного досвіду. 

Таблиця 6.10  

Результати однофакторного дисперсійного аналізу, що визначають вплив 

рефлексивних утворень на рівень вираженості властивостей особистісного досвіду  

№ Внутрішній фактор 

Емпіричне значення за критерієм Фішера 

(F емп.) 

Рівень 

зрілості 

досвіду 

Відкри

тість 

досвіду 

Діалогі

чність 

досвіду 

Самоці

нність 

досвіду 

Самотот

ожність 

досвіду 

Несупе 

речли 

вість 

досвіду 

Інтегро

ваність 

досвіду 

1 

Рівень розвитку 

рефлексивності (шкала 

саморефлексії) 

2,61 0,77 0,33 2,03 4,29* 6,13** 0,11 

2 
Рівень сформованості 

рефлексивного досвіду 
9,13** 1,63 4,48* 4,53* 7,33** 4,34* 2,60 

3 

Рівень сформованості 

рефлексивної 

компетентності 

2,39 0,26 0,85 0,98 3,24* 2,74 1,05 

Примітка: * - емпіричне значення за критерієм Фішера є значущим при α≥0,95; ** - 

значуще при α≥0,99; *** - значуще при α≥0,999. 

Наведені дані свідчать, що загальний рівень розвитку рефлексивності як 

загальної здатності не суттєво впливає на загальний рівень зрілості особистісного 

досвіду, який визначався як сумарний показник, що інтегрує параметри всіх 

властивостей. Однак, здатність ставити в зовнішню позицію по відношенню до 

подій власного внутрішнього світу суттєво впливає на рівень вираженості 

самототожності (Fемп.=4,29; α≥0,95) та несуперечливості (Fемп.=6,13; α≥0,99) 

досвіду. Самототожність особистісного досвіду ми розглядаємо як таку 

властивість досвіду, що відображає «спрямованість особистості на вибудовування 

власної «Я-концепції», усвідомлення свого здобутого досвіду» [394, с. 116]. 

Несуперечливість досвіду виявляється в тенденціях суб’єкта «узгоджувати 

травматичні та нетравматичні фрагменти досвіду» [359, с.192], трансформуючи 

власні історії в напрямку зниження рівня внутрішнього напруження. Саме дані 

властивості, на нашу думку, пов’язані з процесами узгодження здобутого нового 
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досвіду зі сталими уявленнями про власні можливості. К. Роджерс вказував на те, 

що умовою психологічного благополуччя особистості та розвитку її зрілості є 

конгруентність «Я-концепції» та переживань досвіду [553]. Переживання, які не 

відповідають уявленням особистості про себе, можуть не усвідомлюватися нею, 

що стимулює актуалізацію захисних механізмів, а можуть і усвідомлюватися 

через перегляд та уточнення своїх уявлень про власне «Я», внесення змін в «Я-

концепцію». Отже, дуже важливим аспектом функціонування всієї системи 

особистісного досвіду є готовність суб’єкта співвідносити отриманні відомості 

про свою поведінку зі сталими уявленнями про себе, що стимулює подальшу 

активність особистості в напрямі дослідження власної «Я-концепції» (аналіз 

виникаючих суперечностей, пояснення собі їхніх причин, виокремлення зон 

корекції і розвитку та ін.). 

В найбільшій мірі властивості особистісного досвіду детерміновані рівнем 

сформованості системи рефлексивного досвіду особистості. Досліджувані, які 

мають високоорганізовану систему рефлексивного досвіду, виявляють більш 

високий рівень зрілості особистісного досвіду (Fемп.=9,13; α≥0,99), а також 

діалогічності (Fемп.=4,48; α≥0,95), самоцінності (Fемп.=4,53; α≥0,95), 

самототожності (Fемп.=7,33; α≥0,99) та несуперечливості (Fемп.=4,34; α≥0,95) 

досвіду як динамічної системи, що розгортається з метою забезпечення 

конструктивного вирішення актуальних проблем особистості. Отже, студенти, які 

мають великий досвід рефлексування, виявляють готовність осмислювати та 

інтерпретувати власні дії та дії інших людей з метою більш кращого розуміння 

того, що з ними відбувається (діалогічність досвіду); узгоджувати власні цінності 

та смисли з суспільними нормами, посилюючи в такий спосіб переживання 

самоцінності й власної гідності (самоцінність); уточнювати власні уявлення про 

себе у процесі набуття нового досвіду та інтегрувати здобуту інформацію в «Я-

концепцію» (самототожність); узгоджувати окремі фрагменти досвіду, знаходячи 

пояснення певним подіям в єдиній життєвій історії особистості 

(несуперечливість). Як було визначено в роботі О. В. Савченко [427], одним з 

напрямів особистісного зростання студентів у процесі навчання в університеті є 

підвищення рівня усвідомленого реагування у складних ситуаціях, що пов’язано з 
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активізацією процесів аналізу самої ситуації, її причин та наслідків, із кращим 

розумінням власних потреб й прагнень, а також зі свідомим стримуванням 

імпульсивних намірів та реакцій.   

Рівень сформованості рефлексивної компетентності впливає лише на рівень 

самототожності досвіду особистості (Fемп.=3,24; α≥0,95). Дані кореляційного 

аналізу дозволили нам уточнити характер впливу рефлексивної компетентності на 

рівень самототожності особистісного досвіду. Здатність особистості узгоджувати 

досвід зі складовими «Я-концепції» обумовлена, у першу чергу, розвитком 

інформаційного компонента рефлексивної компетентності (r=0,33; α≥0,99), який 

забезпечує адекватне розуміння проблемно-конфліктних ситуацій, формування 

моделей їхнього вирішення. Найбільш суттєву роль у забезпеченні адекватного 

відображення зовнішніх та внутрішніх аспектів проблеми здійснює система знань 

про рефлексію та форми рефлексивної активності (r=0,33; α≥0,99) та 

метакогнітивна поінформованість суб’єкта стосовно власної рефлексивної 

активності (r=0,26; α≥0,95). Саме їхнє функціонування забезпечує суб’єкта 

інформацією, необхідною для активізації рефлексивних форм активності, 

мобілізації необхідних ресурсів. Чим більше особистість усвідомлює значущість 

рефлексії в ефективному вирішенні поточних проблем, чим вище оцінює свої 

рефлексивні здібності, тим більш активно розгортає вона всю систему свого 

рефлексивного досвіду, що сприяє підвищенню рівня самототожності її 

загального досвіду (r=0,26; α≥0,95). 

Останнім компонентом моделі, що пов’язує рефлексивні особистісні 

утворення в єдиній системі, є компетентність особистості у навчальній 

діяльності. Ми припустили, що рівень сформованості рефлексивної 

компетентності, рефлексивного досвіду, рефлексивності та загальної зрілості 

особистісного досвіду є важливими чинниками розвитку компетентності в 

навчальній діяльності студентів. У таблиці 6.11 ми наводимо дані, що 

відображають міру впливу рівнів сформованості виокремлених утворень 

особистості на показник рівня академічних досягнень студентів (середній бал за 

результатами складання сесії). 
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Таблиця 6.11  

Результати однофакторного дисперсійного аналізу за показником досягнень у 

навчальній діяльності 

№ Внутрішній фактор 

Емпіричне значення за 

критерієм Фішера  

(F емп.) 

Рівень 

значущості  

1 Загальний рівень зрілості особистісного досвіду 0,82 - 

2 Рівень самототожності особистісного досвіду 3,27 0,95 

3 
Рівень розвитку рефлексивності як загальної 

здатності 
5,11 0,99 

4 Рівень сформованості рефлексивного досвіду  13,25 0,99 

5 
Рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
12,12 0,99 

6 
Рівень сформованості системи рефлексивних 

ресурсів  
5,94 0,99 

7 Рівень представленості рефлексивної активності  4,49 0,95 

Як свідчать отримані в емпіричному дослідженні дані, рівень зрілості 

особистісного досвіду не впливає на рівень академічних досягнень студентів. 

Серед усіх досліджуваних властивостей лише рівень самототожності досвіду 

можна розглядати як внутрішню умову, що забезпечує високі дасягнення в 

навчанні (F=3,27; α≥0,95). Пояснення цього факту ми бачимо в тому, що сучасний 

процес навчання студентів в українських університетах поки що мало 

орієнтований на формування цілісної компетентності майбутнього спеціаліста, що 

ґрунтується не лише на здобутих знаннях та сформованих навичках, а й на 

розвинутій, структурованій, несуперечливій системі здобутого досвіду. 

Відірваність досвіду особистості від результатів професійного навчання є однією 

з причин слабого переживання своєї причетності до обраної професії, низького 

рівня сформованості моделі «Я-професіонал» у «Я-концепції» сучасних студентів. 

У своїй концепції компетентнісної освіти А. В. Хуторський не лише сформував 

установку вивчати компетентність як сукупність якостей особистості, 

сформованих у процесі набуття досвіду в певній діяльності, але й крім того 

включив до структури компетентності власний досвід особистості (дослідну 

діяльність), який набуває учень не тільки в області, яку він цілеспрямовано 

вивчає, а й в інших сферах діяльності [552]. Отже, процес навчання студентів 

повинен орієнтуватися не лише на зовнішні компетенції, які висуваються до 
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спеціаліста певної галузі, а й ставити за мету поширення системи особистісного 

досвіду студента, реорганізацію його за рахунок активізування установок на 

усвідомленість та осмисленість подій власної життєдіяльності.  

Рівень розвитку рефлексивності як загальної здатності особистості впливає 

на оцінки, які отримують студенти у процесі навчання (F=5,11; α≥0,99). 

Досягнення в навчальній діяльності вище в тих досліджуваних, які виявляють 

схильність до осмислення раніше здобутого досвіду, до переосмислення подій 

минулого через інтерпретацію та реінтерпретацію ситуацій, які відбувалися 

раніше (r=0,22; α≥0,95), які проявляють здатність до організації ефективного 

моніторингу поточної діяльності, контролю та регуляції своїх дій безпосередньо у 

процесі реалізації певного наміру, вміння швидко співвідносити свою поведінку з 

мінливими умовами, координуючи внутрішні та зовнішні аспекти проблемно-

конфліктної ситуації (r=0,26; α≥0,95). Тобто компетентність забезпечують 

здатності до ретроспективної та ситуативної рефлексії відповідно.  

Рівень сформованості кожного компонента рефлексивного досвіду впиває на 

рівень досягнень в навчальній діяльності, однак міра даних впливів різниться 

[685]. Серед усіх складових найбільш впливовішим є рівень сформованості саме 

рефлексивної компетентності (F=12,12; α≥0,99). На підставі отриманих даних 

можна стверджувати, що продуктивність навчальної діяльності детермінована і 

рівнем рефлексивної активності (F=4,49; α≥0,95), і рівнем сформованості 

особистісних властивостей (F=5,94; α≥0,99), що визначають стабільність перебігу 

внутрішньої активності, однак у більшій мірі вона залежить від рівня розвитку 

рефлексивних ментальних структур (елементів компетентності), які 

організовують та управляють процесами розгортання рефлексивного досвіду як 

простору, в якому реалізується внутрішня активність особистості. У найбільшій 

мірі, за результатами кореляційного аналізу, на рівень досягнень у навчальній 

діяльності впливають загальний рівень сформованості системи знань суб’єкта про 

рефлексію (r=0,45; α≥0,999), рівень сформованості знань про специфіку 

рефлексивної активності (r=0,34; α≥0,999), про засоби регулювання та розвитку 

різних форм рефлексії (r=0,39; α≥0,999), про підстави рефлексивної активності та 

переваги її застосування (r=0,39; α≥0,999). Це підтверджує важливість 
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інформаційного компонента рефлексивної компетентності в організації діяльності 

суб’єкта. Наявність знань, готових до відтворення, забезпечує підґрунтя для 

переживання власної обізнаності стосовно рефлексії та її форм, а таке 

метакогнітивне «знання про знання» активізує сприятливий для роботи емоційний 

фон, впевненість у власній ефективності. Отже, система знань суб’єкта про 

рефлексію та форми рефлексивної активності через формування метакогнітивної 

обізнаності стосовно рефлексії та рефлексивних здібностей (r=0,29; α≥0,99) 

впливає на рівень компетентності у навчальній діяльності.  

Серед інших складових рефлексивної компетентності впливовими є складові 

оцінно-мотиваційного (здібності до прогнозування власної активності (r=0,37; 

α≥0,999)) та поведінкового (рефлексивні стратегії розв’язання задач (r=0,35; 

α≥0,999)) компонентів. Досягнення в навчальній діяльності здебільшого залежать 

від рівня сформованості здібностей до планування активності (r=0,27; α≥0,99) та 

визначення перспектив розвитку власного майбутнього (r=0,41; α≥0,999). Дійсно, 

людина усвідомлює необхідність активно включатися у процес навчання, 

переходити в позицію активного суб’єкта навчальної діяльності тоді, коли етап 

професійної підготовки гармонійно інтегрується в систему її уявлень про життєві 

перспективи. Відсутність пріоритетних планів на майбутнє веде до знецінення 

поточних результатів та актів планування власної активності, що знижує потребу 

особистості в самоорганізації власної активності, блокує активізацію мотивації 

розвитку. Саме образ позитивно забарвленого майбутнього, на думку Л. О. Регуш, 

забезпечує активування позитивних емоцій у процесі діяльності, які посилюють 

мотивацію досягнення, залучають творчі здібності [374].  

Серед рефлексивних стратегій найбільший вплив на рівень академічних 

досягнень має рівень сформованості стратегії «Глибинної обробки та критичного 

аналізу інформації, що засновані на раціональному підході до пошуку розв’язку 

задачі» (r=0,42; α≥0,999). Раціональний підхід до процесу подолання проблемних 

ситуацій сприяє більш економному використанню власних ресурсів, посиленню 

заходів гнучкого контролю в ситуаціях із високим рівнем невизначеності або 

емоційного напруження, формуванню установки на упорядкування своїх дій та на 

перевірку висунутих припущень й отриманих результатів. Такі конструктивні 
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прийоми дозволяють суб’єкту більш повно зібрати інформацію за проблемою, 

краще зорієнтуватися в ситуації та прийняти більш зважені рішення після 

обмірковування різних альтернатив. Установка на раціональність дій дозволяє 

певною мірою контролювати імпульсивність, яка є негативним фактором 

інтелектуальної діяльності навіть в юнацькому віці, оскільки блокує активність 

метакогнітивних процесів [546, с. 82]. 

Уточнити характер впливу компонентів рефлексивного досвіду на 

компетентність у навчальній діяльності нам допомогли дані за двофакторним 

дисперсійним аналізом, наведені в таблиці 6.12.  

  Таблиця 6.12 

Результати двофакторного дисперсійного аналізу за показником досягнень у 

навчальній діяльності 

Умова 1 

(компетентність 

та ресурси) 

Емпіричне 

значення  

(F емп.) 

Умова 2 

(компетентність та 

активність) 

Емпіричне 

значення 

(F емп.) 

Умова 3 

(ресурси та 

активність) 

Емпіричне 

значення  

(F емп.) 

Вплив рівня 

компетентності 
24,82*** 

Вплив рівня 

компетентності 
13,09** 

Вплив рівня 

рефлексивних 

ресурсів 

4,15* 

Вплив рівня 

рефлексивних 

ресурсів  

3,62 

Вплив рівня 

рефлексивної 

активності  

8,09** 

Вплив рівня 

рефлексивної 

активності 

14,35** 

Сумісний вплив 

компетентності та 

ресурсів 

1,67 

Сумісний вплив 

компетентності та 

активності 

1,60 

Сумісний 

вплив ресурсів 

та активності 

1,18 

Примітка: * - емпіричне значення за критерієм Фішера є значущим при α≥0,95; ** - 

значуще при α≥0,99; *** - значуще при α≥0,999. 

Отримані дані підтверджують, що рівень сформованості рефлексивної 

компетентності є більш значущим чинником розвитку компетентності у 

навчальній діяльності, ніж рівень представленості рефлексивної активності та 

сформованості системи рефлексивних ресурсів. Більш того, високий рівень 

рефлексивної компетентності нівелює силу впливу рівня сформованості ресурсів. 

Отже, ми можемо констатувати, що за результатами навчання найвищий рейтинг 

мають ті студенти, у яких розвинуті рефлексивні ментальні структури (складові 

компетентності), а рефлексивні ресурси функціонують в економному режимі, без 

повного залучення. Цей факт може бути пояснений тим, що високо сформована 

рефлексивна компетентність стимулює суб’єкта раціонально використовувати 
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власні ресурси, заощаджуючи їх на непередбачені обставини, забезпечуючи такий 

режим функціонування, при якому швидко відбувається їхнє відновлення за 

рахунок оптимального використання. Б. Фрей та К. Фоппа визначили новий тип 

«економічної людини», яка вирішує проблеми не лише за рахунок зниження 

зайвих витрат, а й через максимізацію власної корисності на підставі 

співвіднесення оцінок та очікувань [599]. 

Отже, рефлексивна компетентність через активування сформованих 

симптомокомплексів різних складових підтримує внутрішню активність суб’єкта 

на стабільному рівні. На тлі такого сталого, економного режиму функціонування 

активізуються стимулювальні фактори, які нівелюють дисфункції та компенсують 

недорозвиненість певних складових. Перш за все, функціонування такої 

рефлексивної компетентності виявляється в активному залученні стильових 

структур у процеси подолання проблемних ситуацій, а саме: рефлективного 

стилю прийняття рішень в умовах множинного вибору та рефлексивного стилю 

вирішення внутрішніх суперечностей.  

При низькому ж рівні сформованості компетентності особистість починає 

приймати більш імпульсивні рішення в невизначених ситуаціях, використовуючи 

при цьому неперевірені або занадто стереотипізовані евристичні прийоми, що 

призводить до спрощення задачі, недооцінки ймовірності певних наслідків. У 

таких випадках особистість мобілізує недостатню кількість зусиль, необхідних 

для знаходження шуканого у задачі, або навпаки витрачає ресурсів значно більше, 

розв’язуючи сумісні задачі, що також знижує рівень продуктивності її поточної 

активності [176]. Мобілізація надмірної кількості рефлексивних ресурсів – одна з 

причин надмірного занурення у внутрішній світ, перехід на рівень 

«самофокусованої когнітивної переробки» інформації, на якому домінують 

ригідні стратегії метакогнітивного контролю [521]. 

Рівень представленості рефлексивної активності є більш вагомим чинником 

досягнень у навчальній діяльності (F=14,35; α≥0,99), ніж показник, що відображає 

рівень сформованості системи рефлексивних ресурсів (F=4,15; α≥0,95). Тобто ми 

можемо припустити, що деструктивні прояви рефлексивності виникають не лише 

через високу внутрішню активність (людина багато розмірковує над своїми 
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проблемами, часто аналізує причини своїх невдач, ретельно перевіряє власні 

припущення), а й тому, що особистість має схильність мобілізувати неадекватну 

кількість рефлексивних ресурсів, які повинні забезпечувати стабільність перебігу 

рефлексування. Брак ресурсів стимулює суб’єкта формувати фрагментарні 

репрезентації та моделі проблеми, застосовувати стереотипізовані схеми аналізу і 

жорстко алгоритмізовані програми дій. Посилення ж контролю через активізацію 

надмірної кількості зусиль та ресурсів також є дезадаптивним чинником, оскільки 

через надмірне ускладнення внутрішньої діяльності виникають негативні 

емоційні переживання (тривога, переживання безпорадності, розгубленості чи 

занепокоєння, гнів на себе та ін.), які руйнують діяльність, переключаючи фокус 

уваги суб’єкта на інші внутрішні об’єкти. Профілактикою побідних дисфункцій 

може стати формування установок на раціональність та рефлективність дій у 

невизначених ситуаціях, формування рефлексивного стилю вирішення внутрішніх 

суперечностей у проблемно-конфліктних ситуаціях.  

На рисунку 6.3 ми відобразили вплив характеру організації рефлексивного 

досвіду на рівень розвитку рефлексивності, зрілості особистісного досвіду та 

компетентності у навчальній діяльності (за параметром рівня досягнень). Дані, які 

були використані для відображення даних відносин, представлені в таблицях 

Ш.1–Ш.3 Додатку Ш.  

Отже, ми можемо констатувати, що загальний рівень розвитку 

рефлексивності обумовлений високою організованістю усіх трьох рівнів 

рефлексивного досвіду (когнітивного, метакогнітивного та особистісного), що 

доводить, що рефлексивність є результуючим проявом функціонування та 

розвитку всієї системи рефлексивного досвіду. На рівень зрілості особистісного 

досвіду впливає лише рівень сформованості структур особистісного рівня 

рефлексивного досвіду, а рівень досягнень у навчальній діяльності особистості 

значуще залежить від рівня сформованості структур когнітивного та 

метакогнітивного рівнів досвіду.  
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Рис. 6.3. Рефлексивна компетентність у системі рефлексивних феноменів 

особистості (за результатами емпіричного дослідження) 

Таким чином, ми можемо розглядати рівень сформованості рефлексивної 

компетентності як вагомий чинник, який визначає загальний рівень розвитку 

рефлексивності особистості, самототожності особистісного досвіду,  

компетентності у навчальній діяльності. За рахунок розвинутої системи 

специфічних ментальних структур, релеватних рефлексивній активності, 

особистість отримує здатність ефективно вирішувати широкий спектр проблем, 

які виникають у навчальній діяльності. Розвиток рефлексивних знань, вмінь та 

навичок забезпечує формування адекватних репрезентацій проблемних ситуацій, 

високу продуктивність здійснення аналізу інформації через застосування 

рефлексивних форм активності, гнучкий та ефективний контроль перебігу 

внутрішньої активності, організацію скоординованих дій у невизначених 
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ситуаціях. Рефлексивна компетентність як інтегративна система виступає 

метакомпетентністю для навчальної компетентності, а отже її розвиток повинен 

стати перспективним напрямом профілактичної роботи з молоддю щодо 

запобігання неуспішності їхньої професійної підготовки, формування майбутніх 

професійних деформацій.   

 

Висновки до шостого розділу: 

1. Рівень сформованості рефлексивної компетентності, системи 

рефлексивних ресурсів та представленості форм рефлексивної активності – три 

незалежні фактори, які визначають рівень сформованості системи рефлексивного 

досвіду на когнітивному, метакогнітивному та особистісному рівнях його 

організації. 

2. На когнітивному рівні організації рефлексивного досвіду система 

рефлексивних ресурсів виконує функцію орієнтування (формування орієнтовної 

основи діяльності суб’єкта), елементи рефлексивної компетентності здійснюють 

функції структурування досвіду та категоризування об’єктів аналізу, що 

необхідно для обрання адекватних засобів реагування, а форми рефлексивної 

активності забезпечують реалізацію конструюючої та редукціоніської функцій.   

3. На метакогнітивному рівні організації рефлексивного досвіду рефлексивні 

ресурси виконують функцію операційного забезпечення, активізуючи механізми 

мимовільного та довільного контролю, рефлексивна компетентність формує стан 

готовності суб’єкта до застосування різних форм рефлексивної активності через 

формування установок на правильність, усвідомленість та наполегливість дій, а 

форми рефлексивної активності стабілізують процеси рефлексування суб’єкта, 

визначають основну суперечність через конструювання та переструктурування 

моделі процесу вирішення проблеми.   

4. На особистісному рівні організації рефлексивного досвіду система 

рефлексивних ресурсів здійснює інформаційне, операційне, мотиваційне та 

поведінкове забезпечення, що є важливою передумовою конструювання нових 

програм поведінки. Функціонування рефлексивної компетентності забезпечує 

самоконтроль та саморегулювання рефлексивної активності за рахунок 
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формування активної позиції особистості щодо перешкод власної активності, 

координування окремих розумових процесів та посилення впевненості у власній 

компетентності долати невизначені ситуації. Форми рефлексивної активності 

забезпечують підтримання інтегрованості, цілісності «Я-концепції», гнучку зміну 

позиції за рахунок активування механізмів внутрішнього діалогу. 

5. Встановлено, що рівень сформованості рефлексивної компетентності 

впливає на характер функціонування інших складових рефлексивного досвіду. На 

метакогнітивному рівні організації системи рефлексивного досвіду рівень 

сформованості рефлексивної компетентності є значущим фактором мобілізації 

системи рефлексивних ресурсів та організації рефлексивної активності 

особистості. Елементи рефлексивної компетентності здійснюють мобілізацію 

операційних та поведінкових ресурсів особистості, які забезпечують мимовільний 

контроль за процесом перебігу рефлексивної активності. Прояви рефлективності, 

вміння враховувати закономірності та випадковості під час створення ймовірних 

моделей проблеми, прогнозування наслідків власних дій та контроль за 

надмірним застосуванням самокритики – фактори, що сприяють активізації 

рефлексивних дій, які забезпечують конструювання та реструктурування моделей. 

На особистісному рівні організації рефлексивного досвіду елементи 

рефлексивної компетентності здійснюють активуючий вплив на елементи системи 

рефлексивних ресурсів. Уміння визначати ціль своєї діяльності мобілізує операції 

саморегулювання, актуальні життєві завдання на саморозвиток активізують 

цінності самовизначення як регулятори активності суб’єкта та інтерпретаційні 

ресурси, котрі забезпечують інтегрування елементів досвіду, а сформований 

рефлексивний стиль подолання проблемно-конфліктних ситуацій посилює 

готовність суб’єкта працювати зі змістом своєї «Я-концепції», використовуючи 

рефлексивні практики та відсторонюючись від активного контакту з зовнішнім 

середовищем.  

6. Доведено, що характер організації рефлексивного досвіду є важливою 

умовою реалізації рефлексивності як загальної здатності особистості, організації 

системи особистісного досвіду та компетентності студентів у навчальній 

діяльності. Рівень розвитку рефлексивності визначає самототожність та 
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несуперечливість організації особистісного досвіду, впливає на рівень 

академічних досягнень у навчальній діяльності студентів. Високий рівень 

розвитку самототожності особистісного досвіду – важлива внутрішня умова 

розвитку компетентності навчальної діяльності.  

Рівень сформованості рефлексивної компетентності – важливий чинник 

формування та розвитку компетентності студентів у навчальній діяльності. Отже, 

рефлексивна компетентність має статус метакомпетентності по відношенню до 

навчальної компетентності особистості. Рефлексивна компетентність забезпечує 

вирішення різноманітних проблем, що виникають у навчальній діяльності, через 

організацію внутрішньої активності, спрямованої на зняття об’єктивних та 

суб’єктивних суперечностей. Здебільшого на рівень досягнень у навчальній 

діяльності впливає рівень сформованості інформаційного та оцінно-

мотиваційного компонентів рефлексивної компетентності. Ефективність розвитку 

навчальної компетентності залежить від здатності рефлексивної компетентності 

регулювати кількість ресурсів, що активізуються у процесі організації різних 

форм рефлексивної активності. Надмірне залучення ресурсів має негативний 

вплив на ефективність діяльності суб’єкта, отже, рефлексивна компетентність 

через активування стильових структур забезпечує раціональне використовування 

ресурсів, заощадження їх. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено теоретико-методологічне обґрунтування та 

емпіричне дослідження феномену рефлексивної компетентності особистості як 

самостійного психічного утворення та складової рефлексивного досвіду, що дало 

підстави зробити такі висновки: 

 

1. Компетентнісний підхід доповнює структурні, процесуально-

динамічні, діяльнісні та генетичні підходи до дослідження особистості, 

фокусуючи увагу на результативних аспектах активності, що відповідає сучасним 

запитам практики. Основними положеннями компетентнісного підходу є те, що 

компетентність орієнтована на забезпечення конкретних вимог діяльності; є 

внутрішньою умовою організації активності суб’єкта, спрямованої на подолання 

проблемних ситуацій, котрі виникають у процесі виконання діяльності; її 

становлення та розвиток у процесі набуття досвіду забезпечують реалізацію 

певної здатності особистості через актуалізацію стану готовності. У 

внутрішньому плані процес розвитку компетентності виявляється в ускладненні її 

структури через інтегрування специфічних особистісних утворень, релевантних 

діяльності, в зовнішньому – у підвищенні показників адаптивності та 

результативності діяльності за рахунок створення оптимальних внутрішніх умов 

для реалізації суб’єктної активності. Функціонування компетентності забезпечує 

переведення потенційних можливостей особистості в реальні досягнення, 

інтеріоризацію продуктів діяльності в ментальні структури досвіду особистості.   

Синтез методологічних положень та принципів діяльнісного, когнітивного, 

процесуально-динамічного та компетентнісного підходів (на рівні конкретно-

наукової методології), системного, системно-організаційного підходів та 

синергетичної концепції самоорганізації системи (на рівні загальнонаукової 

методології), діалектичної теорії та постнекласичної парадигми (на рівні 

філософської методології) створив підстави для розгляду компетентності як 

інтегративного особистісного утворення, що формується та розвивається у 

процесі засвоєння індивідуального досвіду та забезпечує високу продуктивність 
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діяльності через ефективне подолання проблемних ситуацій, що виникають у 

процесі її виконання.  

2. Визначено теоретичні засади дослідження рефлексивної 

компетентності як такого рефлексивного феномену, що формується та 

розвивається у системі рефлексивного досвіду, забезпечуючи реалізацію 

рефлексивності як загальної здатності особистості та обумовлюючи рівень її 

компетентності в різних видах діяльності через усвідомлення та реорганізацію 

особистісного досвіду. Системотвірний чинник її організації визначається 

системною функцією, яку вона реалізує у складі досвіду, – управлінням 

процесами його функціонування та розвитку. Багаторівневий характер організації 

внутрішньої структури рефлексивної компетентності обумовлений 

інтегративними функціями (відображувальною, регулятивною, 

перетворювальною), які забезпечують інтегрування її як цілісного утворення в 

систему інших психічних явищ; багатокомпонентний склад – множинністю 

предметно-практичних функцій, які забезпечують зовнішню активність й 

ефективність у розв’язанні задач відповідної предметно-практичної діяльності. 

Рефлексивна компетентність є системним особистісним утворенням, що 

поєднує специфічні інформаційні, операційні, ціннісно-мотиваційні та поведінкові 

ментальні структури, релевантні рефлексивній активності, які забезпечують 

управління процесами функціонування та розвитку системи досвіду особистості, 

визначають високу продуктивність форм рефлексивної активності у процесі 

розумової і практичної її діяльності. 

3. Розроблено модель структурно-функціональної організації 

рефлексивної компетентності, де враховано три рівні її функціонування. Кожен з 

рівнів забезпечує виконання відповідної інтегративної функції: когнітивний – 

відображувальної (відображення поточної інформації); метакогнітивний – 

регулятивної (регулювання та саморегулювання розумової активності); 

особистісний – перетворювальної (формування нових психічних утворень). 

Структура рефлексивної  компетентності містить чотири компоненти, 

функціонування яких забезпечує реалізацію предметно-практичних функцій, а 

саме: інформаційний – адекватне розуміння проблемних ситуацій; 
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інструментальний – забезпечення продуктивного виконання рефлексивних актів, 

дій, діяльності; оцінно-мотиваційний – контроль рівня виконання діяльності; 

поведінковий – забезпечення організації виконавчих форм діяльності в 

невизначених ситуаціях.  

Ефективне функціонування рефлексивної компетентності забезпечується 

сформованістю всіх її елементів. Інформаційний компонент поєднує систему 

знань про рефлексію та форми рефлексивної активності, метакогнітивну 

поінформованість стосовно власної рефлексивної активності, модель «Я-

рефлексуючого». Інструментальний компонент представлений системою 

когнітивних, метакогнітивних та особистісних рефлексивних умінь. Оцінно-

мотиваційний компонент поєднує систему критеріїв оцінювання рефлексивної 

активності, здібності суб’єкта до прогнозування власної активності, життєві 

завдання на саморозвиток. Поведінковий компонент – рефлексивні стратегії 

розв’язання задач, рефлективність як когнітивно-стильову властивість 

особистості та рефлексивний стиль вирішення внутрішніх суперечностей у 

проблемно-конфліктних ситуаціях. 

На підставі моделі структурно-функціональної організації рефлексивної 

компетентності розроблено комплекс психодіагностичних методик дослідження 

складових рефлексивної компетентності, визначено основні діагностичні 

показники, що відображають характер сформованості кожного елемента системи. 

Усі розроблені й адаптовані психодіагностичні процедури і методики перевірено 

на надійність і валідність результатів, стандартизовано на юнацькій вибірці 

(шкала станайнів). Доведено важливість вираховування рівня сформованості 

кожного компонента рефлексивної компетентності у визначенні її загального 

рівня організації. 

4. За результатами емпіричного дослідження визначено дванадцять 

незалежних компонентів рефлексивної компетентності. Встановлено 

неоднорідний характер організації її компонентів, що свідчить про 

нерівномірність і гетерохронність розвитку елементів рефлексивної 

компетентності, про незавершеність процесу формування компетентності в 

юнацькому віці. Найбільш розширену структуру має інформаційний компонент 
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системи, який поєднує систему знань суб’єкта про специфіку рефлексії, 

метакогнітивну обізнаність із теми «Рефлексія», уявлення про власні рефлексивні 

здібності та власний рефлексивний потенціал, модель «Я-рефлексуючого». 

Елементи інструментального компонента взаємопов’язані зі складовими 

поведінкового компонента, що виявляється у взаємозалежності характеру 

формування й функціонування метакогнітивних умінь і рефлексивних стратегій 

розв’язання задач, особистісних рефлексивних умінь і конструктивних стильових 

властивостей особистості. 

Виявлено, що саме елементи метакогнітивного рівня функціонування 

системи рефлексивної компетентності здійснюють інтегрувальну функцію, 

забезпечуючи мережу внутрішньорівневих і міжрівневих зв’язків між окремими 

елементами системи. 

5. Досліджуючи динаміку функціонування рефлексивної 

компетентності, було встановлено, що в юнацькому віці організація 

інформаційного, інструментального та поведінкового компонентів відповідає 

ієрархічному принципу, однак, процеси їхнього структурного формування є 

незавершеними. Виявлено дисбаланс між процесами децентрації та центрації за 

рахунок переваги тенденцій до дискретного функціонування окремих складових. 

Найбільша дезінтеграція визначена в організації оцінно-мотиваційного 

компонента. 

Розвиток рефлексивної компетентності як цілісної системи залежить від 

співвідношення стимулювальних та стримувальних внутрішніх факторів, а 

сталість її функціонування від стабілізуючих функцій, які нівелюють дисфункції. 

Функціонування елементів компетентності, які виконують стимулювальні функції 

(формування конструктивних програм активності, поширення інформаційного 

забезпечення, конструювання майбутнього та визначення перспектив власного 

розвитку, активізацію процесів прогнозування подій власної життєдіяльності), 

дозволяє знизити негативні наслідки низького рівня сформованості 

рефлективності як когнітивно-стильової властивості, сприяє становленню 

рефлексивної компетентності як системного утворення. У процесі її 

функціонування формуються стійкі симптомокомплекси елементів, тобто, ті 
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механізми саморегулювання внутрішньої активності особистості, які 

забезпечують реалізацію стабілізуючих функцій системи, нівелюючи дисфункції 

за рахунок оптимізації інших елементів.  

Здатність системи рефлексивної компетентності до самоорганізації 

виявляється в різних формах функціонування цілісної системи, які відрізняються 

за характером співвідношення тенденцій до інтегрування та диференціювання. 

Так, визначено чотири типи організації рефлексивної компетентності: 

інтегрований (високий рівень інтеграції компонентів і водночас низький рівень 

сформованості всієї рефлексивної компетентності та її компонентів), 

дезорганізований (слабко виражені тенденції до інтегрування та 

диференціювання, низький рівень сформованості системи), диференційований 

(висока диференціація та високий рівень сформованості системи), збалансований 

(сильно виражені тенденції до диференціювання та інтегрування, високий рівень 

сформованості системи, однак низький рівень загальної організації системи як 

цілісності). Отже, здатність до самоорганізації формується поступово через 

встановлення тимчасового балансу між інтегрувальними та диференціювальними 

тенденціями, який забезпечує оптимальні умови для підвищення рівня 

сформованості цілісної системи та окремих її компонентів, для перетворення 

внутрішньої структури системи через посилення міжкомпонентних і міжрівневих 

зв’язків та послаблення внутрішньокомпонентних й внутрішньорівневих 

відносин. Посилення інтегрувальних тенденцій порушує рівновагу, знижує темпи 

зростання рівня сформованості складових, які знову підвищуються на тлі 

зростання міри диференційованості системи.   

6. У процесі становлення рефлексивної компетентності як системи не 

відбувається суттєвих змін у ступені сформованості та рівні її організації. Серед 

чотирьох компонентів суттєво збільшується міра сформованості лише оцінно-

мотиваційного компонента за рахунок підвищення розвитку прогностичних 

здібностей особистості. Виявлено тенденцію до зростання ефективності 

розв’язання рефлексивних задач на когнітивному рівні, а отже до вдосконалення 

здатності суб’єкта організовувати інтелектуальний контроль за перебігом 

розумової активності. 
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Основними напрямами трансформації внутрішньої структури рефлексивної 

компетентності є підвищення диференціації елементів інформаційного та 

поведінкового компонентів, посилення внутрішньокомпонентної інтеграції 

складових оцінно-мотиваційного компонента та формування стійких 

симптомокомплексів між інформаційними, інструментальними й поведінковими 

елементами системи.  

З’ясовано, що у процесі становлення рефлексивної компетентності 

вирівнюється співвідношення стимулювальних і стримувальних внутрішніх 

факторів за рахунок зниження кількості елементів, що гальмують процеси 

становлення, та збільшення кількості тих складових, котрі ефективно 

функціонують, стимулюючи розвиток всієї системи. Стримувальним фактором 

становлення рефлексивної компетентності в ранньому юнацькому віці є 

несформована система знань суб’єкта про рефлексію, нерозвиненість 

поведінкових складових, схильність до прийняття імпульсивних рішень у 

невизначених ситуаціях, невідповідність домагань зовнішнім і внутрішнім 

вимогам. У зрілому юнацькому віці – схильність до відтермінування вирішення 

життєвих завдань на саморозвиток, низька готовність суб’єктів підвищувати 

обізнаність стосовно рефлексії та власних здібностей, імпульсивність у прийнятті 

рішень.  

Стимулювальними внутрішніми факторами становлення рефлексивної 

компетентності в ранньому юнацькому віці є вдосконалення поведінкових 

складових особистісного потенціалу, поширення інструментального забезпечення 

та установка на швидке прийняття рішень у невизначених ситуаціях. У зрілому 

юнацькому віці розвитку рефлексивної компетентності сприяє підвищення 

складності поведінкових елементів, збільшення інформаційного та 

інструментального забезпечення рефлексивної активності (системи знань про 

рефлексію, когнітивних і метакогнітивних рефлексивних вмінь), вдосконалення 

моделі «Я-рефлексуючого» (узгодженість «образів Я», підвищення рівня 

адекватності домагань та реалістичності самооцінок). Зміна складу 

симптомокомплексів елементів компетентності, які забезпечують стабільність її 

функціонування, свідчить про розвиток механізмів саморегулювання 
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рефлексивної активності у процесі становлення рефлексивної компетентності як 

системного утворення. 

7. У системі рефлексивного досвіду рівень сформованості рефлексивної 

компетентності, системи рефлексивних ресурсів і представленості форм 

рефлексивної активності є трьома незалежними факторами, які визначають 

характер його організації на когнітивному, метакогнітивному та особистісному 

рівнях. Уточнено функції рефлексивної компетентності на різних рівнях 

функціонування, зокрема на: когнітивному – структурування досвіду та 

категоризація об’єктів аналізу; метакогнітивному – формування стану готовності 

суб’єкта до застосування різних форм рефлексивної активності через посилення 

установок на усвідомленість та осмисленість власних дій; особистісному – 

самоконтроль і саморегулювання внутрішньої активності через реалізацію 

активної позиції щодо усунення внутрішніх суперечностей, оптимізації 

діяльності, посилення самоефективності.  

Лише на метакогнітивному рівні організації рефлексивного досвіду 

сформованість рефлексивної компетентності є значущим фактором мобілізації 

системи рефлексивних ресурсів та організації рефлексивної активності 

особистості. На когнітивному рівні особливості сформованості компетентності не 

впливають на функціонування інших складових досвіду, а на особистісному – 

здійснюють активувальний вплив лише на систему рефлексивних ресурсів. 

Доведено, що рівень сформованості рефлексивної компетентності та 

специфіка організації рефлексивного досвіду є важливими детермінантами 

реалізації рефлексивності як загальної здатності особистості, організації системи 

особистісного досвіду та розвитку компетентності студентів у навчальній 

діяльності. Рівень сформованості рефлексивної компетентності суттєво впливає 

на самототожність особистісного досвіду, на рівень академічних досягнень 

студентів. Рефлексивна компетентність через активізацію сформованих стильових 

структур (рефлективного когнітивного стилю та рефлексивного стилю вирішення 

внутрішніх суперечностей) забезпечує економне використання рефлексивних 

ресурсів у процесі подолання проблемних ситуацій та контролює рівень 

складності форм рефлексивної активності, що позитивно позначається на 
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досягненнях особистості у діяльності. Розвиток інформаційного та оцінно-

мотиваційного компонентів рефлексивної компетентності впливає на формування 

більш усвідомленого ставлення особистості до власного досвіду і процесу 

професійного навчання, що дає підстави визнати метакомпетентнісний статус 

рефлексивної компетентності. 

Перспективами подальших досліджень можуть бути розробки щодо вивчення 

особливостей розвитку компетентності у складі рефлексивного досвіду в 

дорослому віці; визначення факторів, що впливають на ефективність її 

функціонування та темпи розвитку; аналізу рефлексивної компетентності у 

статусі метакомпетентності, що визначає рівень сформованості й характер 

організації професійної компетентності особистості. 
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і психології проф. освіти. – К. : Ніка-Центр, 2003. – 204 c. 

376. Ришар Ж. Ф. Ментальная активность. Понимание, рассуждение, 

нахождение решения / Жан Франсуа Ришар / [Сокр. перев. с франц. Т. А. Ребеко]. 

– М. : Изд-во «Институт психологии РАН», 1998. – 232 с. 
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377. Роджерс К. Что значит «становиться человеком» / Карл Роджерс // 

Взгляд на терапию. Становление человека. – М. : Прогресс, 1994. – С. 153–171. 

378. Родионов И. Б. Теория систем и системный анализ : Курс лекций 

[Электронный ресурс] / И. Б. Родионов. – Режим доступа : http://victor-

safronov.ru/systems-analysis/lectures/rodionov/00.html. 

379. Розин В. М. Личность как учредитель и менеджер «себя» и субъект 

культуры / В. М. Розин // Человек как субъект культуры. – М. : Наука, 2002. – 

С. 42–112. 

380. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку 

особистості : монографія / За ред. Н. В. Чепелєвої. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 

2013. – 276 с. 

381. Росина Н. Л. Условия и средства развития способности к рефлексии 

при подготовке к профессиональной деятельности [Электронный ресурс] / 

Н. Л. Росина // Научный вестник Кировского филиала МГЭИ. – Киров : КФ 

МГЭИ, 2001. – № 9. – С. 159–165. – Режим доступа : 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=9694#1. 

382. Росс Л. Человек и ситуация. Перспективы социальной психологии / 

Ли Росс, Ричард Нисбетт / [пер. с англ. В. В. Румынского]; под ред. 

Е. Н. Емельянова, B. C. Магуна. – М. : Аспект Пресс, 1999. – 429 с. 

383. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / Сергей Леонидович 

Рубинштейн. – СПб. : Издательский дом «Питер», 1999. – 720 с. – (Серия 

«Мастера психологии»). 

384. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. Человек и мир / Сергей 

Леонидович Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2003. – 512 с. – (Серия «Мастера 

психологии»). 
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личности: дис. ... кандидата психол. наук. : 19.00.01 / Андрей Леонидович 

Рудаков. – М., 2009. – 219 с. 

386. Румянцева Т. В. Психологическое консультирование: диагностика 

отношений в паре : учебное пособие / Татьяна Вениаминовна Румянцева. – СПб. : 

Речь, 2006. – 176 с. 
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387. Русова Н. Ю. Современные технологии в науке и образовании. 

Магистерский курс. Программа и терминологический словарь / Н. Ю. Русова. – 

Нижний Новгород : НГПУ, 2002. – 28 с. 

388. Савин Е. Ю. Понятийный и метакогнитивный опыт как основа 

интеллектуальной компетентности в научной деятельности / Е. Ю. Савин // 
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390. Савченко Е. В. Диагностика рефлексивных умений как ресурсов, 
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// Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях 
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391.  Савченко Е. В. Диагностика рефлексивных умений на 

метакогнитивном уровне рефлексивной компетентности / Е. В. Савченко // 

Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология / Гл. ред. 

А. Ю. Внутских. – 2015. – Вып. 3 (23). – С. 97–108.  

392.  Савченко Е. В. Методика диагностики рефлексивных умений на 

личностном уровне рефлексивной компетентности / Е. В. Савченко // Пензенский 

психологический вестник : электрон. науч. журнал / Гл. ред. В. В. Константинов. – 

2015. – Вып. 2 (5). – С. 14–39. – Режим доступа: http://www.psychology-

news.ru/2015/2-2.  

393.  Савченко Е. В. Модель рефлексивной компетентности личности / 

Е. В. Савченко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 

– 2015. – III (25). Issue 49. – P. 97–100.  

394.  Савченко Е. В. Нарративный подход в исследовании 

индивидуального опыта на личностном уровне / Е. В. Савченко // Язык, речь, 

личность в зеркале психолингвистики : монография / Л. В. Засекина, 
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С. В. Засекин, А. Л. Лавриненко [и др.]; под ред. д-ра психол. наук, проф. 

Л. В. Засекиной. – Луцк : Вэжа-Друк, 2014. – С. 94–125.  

395.  Савченко Е. В. Структура компетентности личности / Е. В. Савченко 

// Соціально-психологічні технології розвитку особистості : монографія / 

О. Є. Блинова, С. І. Бабатіна, Т. М. Білик, Н. О. Гусейнова та ін. / Відпов. ред. 

Блинова О. Є. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 25–51.  

396.  Савченко О. В. Аналіз когнітивних структур, що обумовлюють 

сприйняття та оцінку різних ситуацій / О. В. Савченко // Наукові записки. Серія 

«Психологія і педагогіка». Тематичний випуск «Актуальні проблеми когнітивної 

психології» / Ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. – 

Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 

20. – С. 244–253.  

397.  Савченко О. В. Внутрішня структура оцінно-мотиваційного 

компонента рефлексивної компетентності / О. В. Савченко // Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» / Ред. кол. 

: І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. – Острог : Вид-во 

Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 2. – С. 110–123.  

398.  Савченко О. В. Внутрішня структура поведінкового компонента 

рефлексивної компетентності особистості / О. В. Савченко // Вісник 

Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка 

Серія : Психологічні науки : зб. наук. праць / Гол ред. М. О. Носко. – Чернігів : 

ЧНПУ, 2015. – Вип. 128. – С. 234–239.  

399.  Савченко О. В. Експериментальна психологія : методичні 

рекомендації щодо проведення практичних робіт / Олена Вячеславівна Савченко. 

– Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2012. – 195 с. 

400.  Савченко О. В. Індивідуальний досвід на метакогнітивному рівні / 

О. В. Савченко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології 

імені Г. С. Костюка НАПН України. Том ХI. Психологія особистості. 

Психологічна допомога особистості / Гол. ред. С. Д. Максименко. – Київ, 2014. – 

Вип. 11. – Ч. 2 – С. 302–311.  

401.  Савченко О. В. Інструментальне забезпечення реалізації 
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рефлексивності як загальної здібності особистості / О. В. Савченко // Актуальні 

проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН 
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компетентності особистості / О. В. Савченко // Актуальні проблеми психології : 

зб. наук. праць Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VI: 

Психологія обдарованості / Гол. ред. С. Д. Максименко. –Київ-Житомир : Вид-во 

ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – Вип. 11. – С. 234–244.  

403.  Савченко О. В. Інформаційний компонент рефлексивної 

компетентності особистості [Електронний ресурс] / О. В. Савченко // Технології 

розвитку інтелекту : електрон. наук. фахове вид. / Лаб. нових інформ. технологій 

Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2015. – Том 1. – № 11. – 

Режим доступу: http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/ 

view/16. 

404.  Савченко О. В. Когнітивний рівень аналізу рефлексивної 

компетентності особистості / О. В. Савченко // Науковий Вісник Херсонського 

державного університету. Серія : Психологічні науки : зб. наук. праць / За ред. 

О. Є. Блинової та ін. – 2014. – Вип. 1. – Том 1. – С. 85–91.  

405.  Савченко О. В. Когнітивні ресурси як важлива складова 

індивідуального досвіду на когнітивному рівні / О. В. Савченко // Психологічні 

перспективи / Гол. ред. Л. Засєкіна. – Луцьк : Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, 2014. – Вип. 24. – С. 283–296.  

406.  Савченко О. В. Когнітивні та метакогнітивні стратегії розв’язання 

проблемних питань / О. В. Савченко // Особистість і суспільство: методологія та 

практика сучасної психології : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. 

(18 травня 2015 р.)  = Abstract II International Scientific & Practical Internet 

Conference (May 18, 2015) / За заг. ред. Л. В. Засєкіної, А. В. Кульчицької. – Луцьк 

: ПП Іванюк В.П., 2015. – С. 128–131.  

407.  Савченко О. В. Компетентність особистості на когнітивному рівні / 
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О. В. Савченко // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам`янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. 

Г. С. Костюка НАПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – 
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408. Савченко О. В. Модель факторів, що обумовлюють сприйняття 
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409.  Савченко О. Наративний аналіз як засіб дослідження досвіду на 
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– Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2014. – Vol. 1, № 2. – 
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410.   Савченко О. В. Основні положення компетентнісного підходу в 

психології / О. В. Савченко // Науковий Вісник Херсонського державного 

університету. Серія : Психологічні науки : зб. наук. праць / За ред. О. Є. Блинової 

та ін. – 2015. – Вип. 2. – Том 1. – С. 90–95.  

411.  Савченко О. В. Основные направления исследования компетентности 

личности / О. В. Савченко // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. 
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412.  Савченко О. В. Особистісний досвід як основа розвитку духовності / 

О. В. Савченко // Збірник наукових праць : філософія, соціологія, психологія / Ред. 

кол. Л. Д. Заграй, О. А. Ліщинська, В. К. Ларіонова, Р. А. Арцишевський та ін. – 
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413.  Савченко О. В. Особливості сприйняття ситуацій міжособистісної 

взаємодії / О. В. Савченко // Психологічні перспективи / Гол. ред. Л. Засєкіна. – 

Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – Вип. 
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414.  Савченко О. В. Особливості сприйняття ситуацій, що пов’язані з 

навчальною діяльністю студентів / О. В. Савченко // Проблеми сучасної 
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компетентності особистості / О. В. Савченко // Психологія особистості : наук. 
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ДОДАТОК А 

Дефініції поняття «рефлексія» 

 

Таблиця А.1  

Дефініції поняття «рефлексії» як інтелектуального процесу 

Визначення терміну Автор Джерело 

Рефлексія як процес усвідомлення власних дій 

переключення уваги суб’єктів 

на «усвідомлення виконаної 

ними діяльності та її 

результатів» 

А. В. Хуторський 

Хуторской А. В. Дидактическая 

эвристика.  Теория и технология креатив-

ного обучения / А. В. Хуторской. – М. : 

Изд-во МГУ, 2003. – С. 221. 

механізм усвідомлення 

власних дій, у ході реалізації 

якого суб’єкт «віддає собі 

повний і ясний звіт у тому, що 

і як він робить, тобто 

усвідомлює ті схеми і 

правила, згідно з якими діє» 

Е. В. Ільєнков 

Дмитриева Т. В. Развитие рефлексии у 

студентов как педагогическая задача / Т. 

В. Дмитриева, Н. Е. Седова // Вестник 

Тюменского государственного 

университета. – 2009. – № 5. – С. 34. 

процес, спрямований на 

усвідомлення засобів 

пізнавальної діяльності, при 

якому «об'єктом засвоєння 

стає не лише предметний 

зміст понять, а й сама 

розумова діяльність, у ході 

якої виробляються поняття» 

А. М. Шиміна 

Шимина А. Н. Логико-гносеологические 

основы процесса формирования понятий 

в обучении : пособие к спецкурсу для 

студентов пед. ин-тов / А. Н. Шимина, - 

М. : МОПИ им. Н. К. Крупской, 1981. – 

С. 65.  

 

механізм обслуговування 

розумової (мисленнєвої, 

творчої) діяльності, що 

обумовлює «предметно-

операційний рух думки у 

процесі пошуку рішення»  

І. М. Семенов, 

С. Ю. Степанов 

Степанов С. Ю. Проблема формирования 

типов рефлексии в решении творческих 

задач / С. Ю. Степанов, И. Н. Семенов // 

Вопросы психологии. – 1982. –  №. 1. – 

С. 100. 

механізм довільного 

контролю за процесами 

«генерації інформації, її 

розвитку та функціонування» 

В. Я. Буторин 

Карпов А. В. Психология рефлексивных 

механизмов деятельности / А. В. Карпов. 

– М. : Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2004. – С. 36. 

механізм «інтерпретації з 

різних точок зору, підходів» 

власного досвіду М. В. Кларін 

Кларин М.В. Инновации в мировой 

педагогике: обучение на основе 

исследования, игры и дискуссии. (Анализ 

зарубежного опыта) / М. В. Кларин. – 

Рига : НПЦ «Эксперимент», 1995. – С. 37. 

Рефлексія як процес усвідомлення підстав власної активності  

«навмисне усвідомлення 

людиною логічної форми 

своєї дії, специфічне звернення 

людини до схеми власної дії, 

до плану її побудови»  

 

А. З. Зак 

Карпов А. В. Психология рефлексивных 

механизмов деятельности / А. В. Карпов. 

– М. : Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2004. – С. 60. 
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Продовження табл. А.1 
механізм розгляду основ 

власних дій «із точки зору 

відповідності необхідному в 

завданні результату», що є 

умовою правильності побудови 

розумових дій, їх корекції 

В. В. Давидов 

Давыдов В. В. Проблемы развивающего 

обучения: Опыт теоретического и 

экспериментального психологического 

исследования / В. В. Давыдов. – М. : 

Педагогика, 1986. – С. 157 

механізм «переосмислення 

учнями власної позиції із 

залученням набутих знань» 

А. В. Дурнєва,  

А. В. Небайкина 

Дурнева А. В. Рефлексия как инструмент 

формирования иноязычных 

грамматических навыков у младших 

школьников [Электронный ресурс] / А. 

В. Дурнева, А.В. Небайкина // XVI 

Студенческая международная научно-

практическая конференция «Научное 

сообщество студентов XXI столетия». 

Гуманитарные наук. Дистанционное 

участие. – Режим доступа: 

http://sibac.info/12537 

Рефлексія як процес перетворення реальності 

механізм усвідомлення, 

«співвіднесення 

характеристик об’єкта з 

особливостями засобів та 

операцій діяльності, з 

перетворенням діяльності» 

Г. П. Щедровиць-

кий 

Проблемы субъектов в 

постнеклассической науке :  Препринт  / 

Под ред. В. И. Аршинова, В. Е. Лепского. 

– М. : Когито-Центр, 2007. – С. 54. 

єдність відображення і 

перетворення об'єкта у 

процесі пізнання 

В. О. Лекторсь-

кий 

Лекторский В. А. Субъект. Объект. 

Познание / В. А. Лекторский. – М. : Изд-

во «Наука», 1980. – 358 с. 

«особлива спрямованість 

мислення, що має своїм 

результатом як руйнування 

чинного схематизму, так і 

вироблення нового прийому 

або способу» 

М. Г. Алексєєв,  

Я.О. Пономарьов, 

І. М. Семенов 

Пономарев Я. А. Актуальные проблемы 

психологии творчества / Я. А. 

Пономарев, И. Н. Семенов, Н. Г. 

Алексеев // Вопросы психологии. – 1982. 

– № 5. – С. 163. 

Рефлексія як процес пізнання реальності 

«як процес осмислення і 

переосмислення людиною 

своїх відносин з предметно-

соціальним світом», у ході 

якого формуються більш 

адекватні знання про світ, що 

втілюються в конкретні дії 

Ю. Б. Безгіна 

Безгина  Ю.  Б.  Современные  подходы  

к  пониманию  термина  «рефлексия»  / 

Ю. Б. Безгина // Альманах современной 

науки и образования. – Тамбов : Грамота, 

2007. - № 1 (1). – С. 38.  

процес мисленнєвої 

активності, що «передбачає 

критичну реконструкцію 

реальності» 

Т. В. Дмитрієва,  

Н. Є. Седова 

Дмитриева Т. В. Развитие рефлексии у 

студентов как педагогическая задача / Т. 

В. Дмитриева, Н. Е. Седова // Вестник 

Тюменского государственного 

университета. – 2009. – № 5. – С. 35. 

«один із видів і навіть методів 

пізнання, головною 

особливістю якого є 

спрямованість на саме знання, 

на процес його отримання» 

В. П. Зінченко,  

С. Д. Смирнов 

Зинченко В. П. Методологические 

вопросы психологи / В. П. Зинченко, С. 

Д. Смирнов. – М. : Изд-во МГУ, 1983. – 

С. 9. 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


4 

Продовження табл. А.1 
пізнавальна дія, спрямована 

на «уточнення людиною своїх 

знань, на встановлення того, 

як вироблялися ті чи інші 

знання та уявлення» 

С. Е. Ковальов 

Ковалев С. Э. Психология рефлексии. 

Рефлексия как предмет психологических 

исследований: Курс лекций / С. Е. 

Ковалев. – Усть-Каменогорск : Изд.-во 

ВКГУ им. С. Аманжолова, 2006. – С. 24. 

 

Таблиця А.2  

Дефініції поняття «рефлексії» як регулятивного та саморегулятивного  процесу 
Визначення терміну Автор Джерело 

Рефлексія як процес регуляції психічної діяльності суб’єкта  

процес усвідомлення 

психічних процесів із метою 

«оволодіння, свідомого 

управління ними» 

Л. С. Виготський 

Карпов А. В. Психология рефлексивных 

механизмов деятельности / А. В. Карпов. 

– М. : Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2004. – С. 35. 

«здатність до мислення про 

мислення, до моніторингу та 

контролю розумових дій» 
У. Брюер 

Карпов А. В. Психология рефлексивных 

механизмов деятельности / А. В. Карпов. 

– М. : Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2004. – С. 47. 

«здатність до усвідомлення і 

перебудови його (процесу 

мислення – прим. Савченко) 

глибинних підстав або певних 

вихідних уявлень» А. Б. Холмогоро-

ва 

В. К. Зарецький 

Холмогорова А. Б. Может ли быть 

полезна российская психология в 

решении актуальных проблем 

современной психотерапии: размышления 

после ХХ конгресса интернациональной 

федерации психотерапии (IFP) 

[Электронный ресурс] / А. Б. Холмогорова, 

В. К. Зарецкий // Медицинская 

психология в России. – 2010 - № 4-5. – 

Режим доступа: http://www.medpsy.ru/mprj 

/archiv_global/2010_4_5/nomer/nomer09.php 

компонент метакогнітивного 

досвіду, що проявляється в 

формі довільного 

інтелектуального контролю 

М. О. Холодна 

Холодная М. А. Психология интеллекта. 

Парадоксы исследования / М. А. 

Холодная. – СПб. : Питер, 2002. – 272 с. – 

(Серия «Мастера психологии»). 

«здатність розмірковувати про 

особливості власного 

мислення з метою його 

удосконалення» 

П. Дорнер 

Dorner P. Self-reflection and problem-

solving / P. Dorner // Human and artificial 

intelligence / F. Klix (Ed.). – Berlin : Deutscher 

Verlag der Wissenschaften, 1978. – P. 101. 

«комплексна здатність 

суб'єкта усвідомлювати свої 

психічні стани, аналізувати 

досвід і оцінювати його 

значимість, планувати 

діяльність на підставі 

одержаних …висновків» 

Д. Біггс, Ф. 

Мооре 

Карпов А. В. Психология 

метакогнитивных процессов личности 

[Электронный ресурс] / А. В. Карпов, И. 

М. Скитяева. – М. : Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2005. – 352 с. – Режим 

доступа: http://skachate.ru/pshologiya 

/76568/index.html?page=9 

Рефлексія як процес, у ході якого уточняються знання про себе як суб’єкта діяльності  

«спостереження розуму, 

спрямоване на власну діяльність, 

що породжує нові знання, подібно 

до того, як народжуються знання 

про зовнішні розуму речі» 

Дж. Локк 

Бессонова Е. А. Рефлексия и ее развитие 

в процессе учебно-профессионального 

становления будущего учителя : дисс. … 

канд. психол. наук : 19.00.07 / Бессонова 

Елена Анатольевна. – М., 2003. – С. 10. 
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Продовження табл. А. 2 

«дослідницький акт, 

спрямований людиною на 

себе як на суб’єкта 

діяльності» 

Н. І. Гуткіна 

Карпов А. В. Психология рефлексивных 

механизмов деятельности / А. В. Карпов. 

– М. : Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2004. – С. 40. 

метод, прийом здійснення 

метапізнання, основний засіб 

його розвитку 

К. Мун 

Карпов А. В. Психология 

метакогнитивных процессов личности 

[Электронный ресурс] / А. В. Карпов, И. 

М. Скитяева. – М. : Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2005. – 352 с. – Режим 

доступа: http://skachate.ru/pshologiya 

/76568/index.html?page=9 

здатність бачити себе зі 

сторони, сформована на 

спостереженні за власними 

переживаннями, роздумами та 

діями 

М. Браун 

Ноженкина О. С. Роль рефлексии в 

преодолении профессиональной 

деформации личности педагога / О. С. 

Ноженкина. – Смоленск, 2012. – С. 14.   

механізм продуктивного 

мислення, певна форма 

організації розуміння того, що 

відбувається, самоаналіз 

власних дій та дій інших осіб 

Н. Б. Крилова 

Безгина  Ю.  Б.  Современные  подходы  

к  пониманию  термина  «рефлексия»  / 

Ю. Б. Безгина // Альманах современной 

науки и образования. – Тамбов: Грамота, 

2007. - № 1 (1). – С. 37–41. 

Рефлексія як процес реалізації саморегуляції 

«активне самоспостереження 

за трьома ключовими 

регулятивними аспектами 

пізнання - його моніторингом, 

регуляцією і мотивацією» 
Д. Хартман 

Карпов А. В. Психология 

метакогнитивных процессов личности 

[Электронный ресурс] / А. В. Карпов, И. 

М. Скитяева. – М. : Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2005. – 352 с. – Режим 

доступа: http://skachate.ru/pshologiya 

/76568/index.html?page=9 

здатність суб'єкта 

відображати самого себе як 

«контролера», що здійснює 

планування і оцінку власних 

дій 

Ю. М. Кулюткін 

Кулюткин Ю. Н. Рефлексивная регуляция 

мыслительных действий / Ю. Н. 

Кулюткин // Психологические 

исследования интеллектуальной 

деятельности / Под ред. О. К. 

Тихомирова. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 

1979. – С. 22–28.  

здатність системи, що може 

здійснювати саморегуляцію, 

«описувати власну поведінку, 

діяльність та використовувати 

цей опис як засіб управління 

поведінкою, діяльністю» 

М. О. Розов 

Безгина  Ю.  Б.  Современные  подходы  

к  пониманию  термина  «рефлексия»  / 

Ю. Б. Безгина // Альманах современной 

науки и образования. – Тамбов : Грамота, 

2007. - № 1 (1). – С. 40. 

«це свого роду 

метаінтегративний процес 

(тобто процес «третього 

порядку», «третинний» 

процес)» 
А. В. Карпов 

Карпов А. В. Психология 

метакогнитивных процессов личности 

[Электронный ресурс] / А. В. Карпов, И. 

М. Скитяева. – М. : Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2005. – 352 с. – Режим 

доступа: http://skachate.ru/pshologiya 

/76568/index.html?page=9 
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Таблиця А.3  

Дефініції поняття «рефлексії» як процесу конструювання «Я-концепції» 
Визначення терміну Автор Джерело 

Рефлексія як процес смислотворення 

«породжує дієво-

перетворююче ставлення 

особистості, як цілісного «Я» 

людини, до її власної 

поведінки..., покликана 

забезпечити створення нових 

способів поведінки, 

спілкування і діяльності, а 

також смислових перспектив 

реалізації потенціалу 

особистості у творчості» 

С. Ю. Степанов 

Григорович М. В. Личностная рефлексия 

как фактор развития личности подростка  

/ М. В. Григорович // Молодой ученый. –

2011. – № 6. Т.2. – С. 93. 

 

ціннісно-смислове 

самовизначення, що 

виражається у прийнятті 

суб’єктом соціокультурних 

принципів та норм 
Я. М. Бутерко 

Бутерко Я. М. Психологічна динаміка 

розгортання рефлексивних процесів у 

модульно-розвивальному освітньому 

циклі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. психолог. наук : спец. 

19.00.07 «Педагогічна та вікова 

психологія» / Я. М. Бутерко. – Одеса, 

2009. – 19 с. 

побудова нових підстав, 

засобів виконання власної 

діяльності, «нових відношень 

та смислів до діяльності, що 

виконується, під час 

вирішення виникаючих у ній 

проблемно-конфліктних 

ситуацій» 

І. М. Семенов,  

М. П. Туровцев 

Семенов И. Н. Системно-

психологический поход к изучению 

рефлексивных ресурсов 

профессионального развития 

[Электронный ресурс] / И. Н. Семенов, Н. 

П. Туровцев. – Режим доступа: 

http://publishing-vak.ru/file/archive-

psycology -2013-5/2-semenov.pdf. 

«смисловий центр 

внутрішньої реальності 

людини і всієї її 

життєдіяльності в цілому» А. В. Россохін 

Леонтьев Д. А. Феномен рефлексии в 

контексте проблемы саморегуляции / Д. 

А. Леонтьев, А. Ж. Аверина [Электронный 

ресурс] // Психологические исследования. – 

2011. – № 2 (16). – Режим доступа: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2011n2-

16/463-leontiev-averina16.html 

«процес усвідомлення і 

активного переосмислення 

людиною змісту своєї 

життєдіяльності і власного 

способу її організації» 

В. А. Семиченко 

Семиченко В. А.   Рефлексирующий 

субъект в мире системогенеза / В. А. 

Семиченко // Психолінгвістика. – 2013. – 

Вип. 12. – С. 130. 

Рефлексія як процес конструювання «Я-концепції» 

процес «самоусвідомлення, за 

допомогою якого відбувається 

самопізнання», формування 

інтегрованого образу Я 
З. Л. Становських 

Становських З. Л. Роль рефлексії у 

формуванні професійної самоідентичності // 

Психолого-педагогічні проблеми 

сільської школи: Зб. наук. праць 

Уманського державного педагогічного 

університету ім. П.Тичини / Редкол.: Н. І. 

Побірченко (гол.ред.) та інші. - К. : 

Науковий світ, 2002. – Вип. 3. – С. 125.  
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Продовження табл. А. 3 
«пошук та встановлення 

суб’єктом власних стійких 

якостей та цінностей, 

провідних життєвих ситуацій, 

зв’язків, відношень та 

протиріч» 

О Б. Старовой-

тенко  

Старовойтенко Е. Б. Психология 

личности в парадигме жизненных 

отношений: Учебное пособие для 

студентов ВУЗов / Е. Б. Старовойтенко. – 

М. : Академический проект; Трикста, 

2004. – С. 149. 

«індивідуальна здатність до 

самоозмінювання, до 

встановлення меж «Я» - 

самості» 

В. В. Давидов,  

В. І. Слободчи-

ков,  

Г. А. Цукерман   

Давыдов В. В. Младший школьник как 

субъект учебной деятельности / В. В. 

Давыдов, В. И. Слободчиков, Г. А. 

Цукерман // Вопросы психологии. – 1992. 

– № 3. – С. 17.  

психологічний механізм 

саморозвитку суб’єктності 

Л. Ф. Вязнікова 

Вязникова Л. Ф. Психологические 

основания процесса профессиональной 

переподготовки руководителей системы 

образования: дис. … доктора псих. наук. : 

19.00.07 / Вязникова Любовь Федоровна. 

– Хабаровск, 2002. – 415 с. 

встановлення та усунення 

«обмежувачів» особистісного 

зростання та управління 

психоемоційним станом  

Ю. М. Орлов,  

С. М. Морозюк,  

А. Л. Рудаков 

Рудаков А. Л. Саногенная рефлексия как 

фактор стрессоустойчивости личности: 

дис. … канд. псих. наук : 19.00.01 / 

Рудаков Андрей Леонидович. – М., 2009. 

– 219 с.  

Рефлексія як подвійний процес, спрямований на аналіз як зовнішнього оточення, так і 

внутрішнього світу особистості 

«засіб організації 

рефлексивних процесів на 

підставі ціннісно-смислових 

орієнтацій суб’єкта, що 

забезпечує переосмислення 

людиною своїх стосунків із 

предметно-соціальним світом 

…, виражається, з одного 

боку, в побудові нових 

образів себе, а з іншого боку - 

в формуванні більш 

адекватних знань про світ» 

М. В. Григорович 

Григорович М. В. Личностная рефлексия 

как фактор развития личности подростка  

/ М. В. Григорович // Молодой ученый. –

2011. – № 6. Т.2. – С. 94. 

 

переосмислення суб’єктом 

своїх стосунків із предметно-

соціальним світом, що 

знаходить вираз «у побудові 

нових образів себе, … у 

визначенні найбільш 

адекватних знань про світ із їх 

подальшим втіленням у 

конкретні дії» 

Ю. Б. Безгіна 

Безгина  Ю.  Б.  Современные  подходы  

к  пониманию  термина  «рефлексия»  / 

Ю. Б. Безгина // Альманах современной 

науки и образования. – Тамбов : Грамота, 

2007. – № 1 (1). – С. 38. 

діяльність самопізнання, що 

«розкриває внутрішню будову 

та специфіку духовного світу 

людини, переосмислення або 

творче перетворення 

дійсності…» 

С. Е. Ковальов 

Ковалев С. Э. Психология рефлексии. 

Рефлексия как предмет психологических 

исследований : Курс лекций / 

С. Е. Ковалев. – Усть-Каменогорск : Изд. 

ВКГУ им. С. Аманжолова, 2006. – С. 20. 
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Продовження табл. А.3 
Рефлексія як складний процес усвідомлення суб’єктом своїх властивостей 

діяльність мислення, що 

спрямоване на «осмислення 

знання, аналіз його змісту та 

методів пізнання, … 

самопізнання…» 

М. О. Розов 

Безгина  Ю.  Б.  Современные  подходы  

к  пониманию  термина  «рефлексия»  / 

Ю. Б. Безгина // Альманах современной 

науки и образования. – Тамбов : Грамота, 

2007. – № 1 (1). – С. 40. 

«самопізнання у вигляді 

роздумів над власними 

переживаннями, відчуттями і 

думками» 

К. К. Платонов 

Платонов К. К. Краткий словарь системы 

психологических понятий : Учеб. 

пособие для учеб. заведений  

профтехобразования. - М. : Высшая 

школа, 1984. – С. 123. 

«самопізнання, спрямоване на 

відображення у свідомості 

власних конкретних 

можливостей» 

М. М. Поспелов,  

І. М. Поспелов 

Безгина  Ю.  Б.  Современные  подходы  

к  пониманию  термина  «рефлексия»  / 

Ю. Б. Безгина // Альманах современной 

науки и образования. – Тамбов: Грамота, 

2007. – № 1 (1). – С. 40. 

«здібність будувати моделі 

себе та одночасно бачити себе 

такими, що будують ці 

моделі» 

В. О. Лефевр 

Проблемы субъектов в 

постнеклассической науке :  Препринт  / 

Под ред. В. И. Аршинова, В. Е. Лепского. 

– М. : Когито-Центр, 2007. – С. 30. 

«активність свідомості, яка 

забезпечує переосмислення і 

трансформацію змістів свідомості 

(від їх перебудови до 

продукування) в залежності як 

від … рефлексивно пережитих і 

осмислених суб’єктом подій, 

так і від скоєних і усвідомлюваних 

ним вчинків і діянь» 

Г. І. Давидова,  

І. М. Семенов 

Давыдова Г. И. Развитие 

индивидуальности в контексте 

рефлексивно-диалогического 

взаимодействия / Г. И. Давыдова, И. Н. 

Семенов // Мир психологии. – 2008. – № 

1. – С. 63.  

«осмислення ціннісно-цільових 

орієнтацій суб'єктів у їх 

співвідношенні з соціальними 

цілями і цінностями» 

В. О. Лефевр 

Проблемы субъектов в 

постнеклассической науке :  Препринт  / 

Под ред. В. И. Аршинова, В. Е. Лепского. 

– М. : Когито-Центр, 2007. – С. 31. 

«тип дедуктивного 

теоретичного мислення» 

Г. П. Щедровиць-

кий 

Розин В. М. Научное и социокультурное 

значение рефлексивного движения в 

России // Рефлексивные процессы и 

управление [Материалы круглого стола 5 

марта 2001 г. Институт психологии РАН]. 

– 2001. – № 1. Том 1. – С. 20.  

«практики свідомості», які 

відрізняються за рівнем 

ступеня та глибини 

усвідомлення самості, власної 

суб’єктивності 

Ю. Б. Безгіна 

Безгина  Ю.  Б.  Современные  подходы  

к  пониманию  термина  «рефлексия»  / 

Ю. Б. Безгина // Альманах современной 

науки и образования. – Тамбов: Грамота, 

2007. – № 1 (1). – С. 41. 

Рефлексія як специфічна форма внутрішньої активності особистості 

раціональна та вербально-

символічна активність 

особистості, спрямована «на 

розвиток та інтеграцію «Я» та 

життєвого шляху» 

О. Б. Старовой-

тенко 

Старовойтенко Е. Б. Психология 

личности в парадигме жизненных 

отношений: Учебное пособие для 

студентов ВУЗов / Е. Б. Старовойтенко. – 

М. : Академический проект; Трикста, 

2004. – С. 149. 
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Продовження табл. А.3 
критичне ставлення до 

процесу та результату 

мисленнєвої діяльності, 

«пошук нової норми, що 

надає можливість людині 

самостійно приймати 

рішення» 

В. О. Метаєва 

Метаева В. А. Рефлексия как 

метакомпетентность / В. А. Метаева // 

Педагогика. – 2006. – № 3. – С. 60. 
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ДОДАТОК Б 

Склад інструментального компонента рефлексивної компетентності 

 

Б.1. Когнітивні рефлексивні вміння 

Виокремлено наступні когнітивні рефлексивні вміння: 

1. Уміння визначати рефлексивну задачу: 

- фіксувати труднощі та збої у процесі розв’язання задачі; 

- чітко ставити перед собою рефлексивну задачу, визначаючи предмет 

рефлексивного аналізу; 

- здійснювати ретельний аналіз інформації, представленої в задачі, та 

власних знань, що актуалізуються під час рішення; 

- формулювати передбачення, очікування, усвідомлювати їх підстави. 

2. Уміння аналізувати умови застосування рефлексивних актів: 

- усвідомлювати власні емоційні переживання, використовувати їх як 

орієнтири, що спрямовують рефлексивну активність; 

- висувати припущення щодо причин своїх помилок та труднощів; 

- усвідомлювати підстави власних оцінок, установок, що сформувались у 

процесі розв’язання основної задачі, перевіряти об’єктивність цих підстав; 

- усвідомлювати засоби інтелектуальної діяльності, виокремлювати окремі 

операції та дії; 

- фіксувати знання про незнання: «виділення в ситуації принципово нових 

умов; аналіз наявних знань і умінь на предмет невідповідності новим умовам; 

формування запиту на необхідні елементи нових знань і умінь для вирішення 

завдання». 

3. Уміння обирати засіб розв’язання задачі: 

- визначати декілька підходів до поставленої задачі; 

- порівнювати засоби розв’язання задачі за різними критеріями, обирати 

оптимальний із них, що найбільш відповідає умовам та вимогам задачі; 

- «аналіз підстав власних дій: виділення суттєвих даних та їх відносин, 

характерних для певного типу задачі»; 
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- гальмування імпульсивних рішень, утримання себе в площині 

«розмірковувань» доки не буде обраний найкращий варіант; 

- прогнозувати ефективність обраного засобу на підставі мисленнєвого 

моделювання. 

4. Уміння застосовувати обрані прийоми на практиці: 

- гнучко переходити з рефлексивної площини в площину дій, застосовуючи 

обраний засіб на практиці; 

- встановлювати подібність певних операцій та дій, що дозволяє формувати 

узагальнений засіб дії, стратегії; 

- контролювати перебіг процесів у когнітивній площині за рахунок 

усвідомлення порядку дій, встановлення проміжних орієнтирів; 

- описувати результати власних рефлексивних актів, рефлексивного досвіду; 

при необхідності схематично представляти модель своєї внутрішньої роботи. 

5. Уміння здійснювати оцінку отриманого результату: 

- перевіряти отримані результати рефлексії в мисленнєвому експерименті; 

- здійснювати оцінку результатів, ефективності рефлексивних актів за 

встановленими критеріями (суб’єктивними та об’єктивними); 

-  формулювати оцінні судження відносно результату та процесу рефлексії, 

проводячи порівняння з попереднім досвідом, із результатами інших осіб та ін.; 

-  усвідомлювати принципи своєї інтелектуальної та рефлексивної активності 

як орієнтирів на майбутнє. 

 

Б.2. Метакогнітивні рефлексивні вміння 

Визначені наступні метакогнітивні рефлексивні вміння: 

1. Уміння створювати модель «процесу вирішення проблеми»: 

-  визначати найбільш важливі, проблематичні компоненти процесу 

вирішення проблеми, на підставі яких формувати модель проблеми як 

схематизоване уявлення;  

-  вносити в модель корективи, пов’язані зі значущими об’єктивними 

обставинами (простір, час, матеріальні ресурси та ін.); 
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-  вносити в модель корективи, пов’язані зі значущими суб’єктивними 

обставинами (фізичний, емоційний стан, наявні ресурси, рівень готовності діяти 

та ін.); 

-  вносити зміни в модель «процесу вирішення проблеми» при формулюванні 

припущення, що здійснюється за формою: «припустимо що …, тоді …»; 

-  визначати дії, які потребують найбільшої уваги від суб’єкта, які можуть 

призвести до помилок. 

2. Уміння здійснювати оцінку власних рефлексивних дій: 

-  усвідомлювати причини виникнення ускладнень у рефлексивних діях; 

-  здійснювати самооцінку власних рефлексивних здібностей, якостей, 

ресурсів, співвідносячи свої можливості з умовами проблемної ситуації; 

-  прогнозувати зусилля, необхідні для здійснення рефлексивної активності; 

-  прогнозувати засоби мобілізації ресурсів, покращення власного стану 

(фізичного, психічного). 

3. Уміння формувати образ очікуваного результату рефлексії 

(антиципація):  

-  чітко уявляти загальну ціль рефлексивної активності, усвідомлювати її;  

-  виокремлювати проміжні задачі, необхідні для досягнення цілі; 

-  співвідносити проміжні задачі з моделлю очікуваного результату; 

-  співвідносити кінцевий результат з очікуваним результатом; 

-  повертатися до основної цілі (первинних намірів) після розв’язання 

додаткових задач, подолання проміжних перешкод. 

4.  Уміння планувати заходи рефлексивної активності: 

-  визначати час, необхідний для вирішення проблеми, умовно розподіляти 

його за етапами; 

-  обирати ресурси, необхідні для досягнення цілей, встановлювати 

послідовність їх використання; 

-  враховувати в плані непередбачені обставини, ймовірні труднощі; 

-  визначати заходи на майбутнє, необхідні для підвищення ефективності та 

покращення показників оптимальності. 
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5. Уміння здійснювати емоційний контроль: 

-  оптимізувати актуальний стан за рахунок актуалізації емоційних станів, 

сприятливих для інтелектуальної діяльності; 

-  пригальмовувати, призупиняти діяльність за необхідності; 

-  стримувати імпульсивні потяги; 

-  контролювати рівень впевненості під час невдач та поразок. 

6. Уміння організовувати довільне управління: 

- вносити корекцію в цільову інтенцію під впливом результатів попередніх 

спроб; 

- захищати цільову інтенцію від впливів інших інтенцій за рахунок 

підвищення її значущості;  

- посилювати цільову інтенцію за рахунок актуалізації додаткових 

мотиваційних тенденцій; 

- надавати самозвіт про виконані дії, підсумовувати досягнуте; 

- тестувати та переглядати стратегії, пристосовувати їх під умови.  

7. Уміння проводити моніторинг рефлексивної активності: 

-  організовувати зворотний зв’язок у формі самоопитування, 

самотестування; 

-  контролювати виконання тих дій, де найбільш імовірні помилки; 

-  здійснювати заходи контролю щодо стану оточення; 

-  контролювати перебіг думок, запобігаючи розвитку персеверацій; 

-  організовувати процедури перевірки отриманих результатів. 

 

Б.3. Особистісні рефлексивні вміння 

Виокремлено наступні особистісні рефлексивні вміння: 

1. Уміння здійснювати самодистанціювання у процесі подолання 

проблемно-конфліктної ситуації:  

-  чітко виокремлювати об’єкт самодослідження, відмежовуючи його від 

інших внутрішніх об’єктів суб’єкта; 

-  поглянути на об’єкт як на «чужий», що не належить власній особистості; 
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-  відчувати суперечності, визначати зону суб’єктивних протиріч; 

-  мотивувати, заохочувати себе до переходу на рефлексивну позицію, до 

припинення активних спроб; 

- організовувати рефлексивну діяльність (контролювати зовнішні умови, 

формувати внутрішні умови, необхідні для зосередження, формулювати  

рефлексивну задачу та ін.). 

2. Уміння здійснювати самодослідження: 

- відтворювати знання про те, як інші особи подолали подібні ситуації, до 

яких наслідків це приводило; 

- актуалізувати інформацію про подібні ситуації у власному минулому 

досвіді, відтворювати використані засоби їх подолання, здійснювати оцінку 

отриманих результатів; 

- визначати групи: «відомі знання про мене» та «невідомі знання про мене»; 

- усвідомлювати власні емоції, стани, що виникли в ході аналізу, 

««переживання знання» через свій афективний компонент»; 

- регулювати рівень тривоги, формувати установки на позитивне подолання 

ситуації, посилювати відчуття впевненості; 

- визначати властивості, здібності, які можуть бути найбільш корисними для 

вирішення певної проблеми. 

3. Уміння організовувати переосмислення моделі проблемно-конфліктної 

ситуації: 

- усвідомлювати значущість виконуваної діяльності, формування 

припущення щодо підстав власних дій; 

- формувати ідеальну модель кінцевої мети діяльності; 

- усвідомлювати засоби, що використовувалися в невдалих спробах 

подолання проблемної ситуації, проводити оцінку рівня їх адекватності ситуації; 

- порівнювати моделі «реального Я», «бажаного Я», «ідеального Я», на 

підставі чого усвідомлювати рівень очікувань, домагань та власної 

компетентності в актуальних умовах; 

- співвідносити свої можливості з вимогами ситуації. 
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4. Уміння розуміти всю ситуацію і себе як активного її учасника: 

- встановлювати причинно-наслідкові відносини між власними якостями та 

формами поводження, «відповідати на причинні питання відносно свого 

характеру, світогляду, ставлення до себе й інших людей…»; 

- встановлювати причинні зв’язки між отриманими результатами діяльності 

та особливостями проблемно-конфліктної ситуації; виявляти приховані і явні 

причини ситуації, що склалася; 

- прояснити  для себе власні наміри та цілі, думки та емоційні переживання, 

причини власних дій; 

- пояснювати собі та іншим (у формі зовнішнього або внутрішнього діалогу) 

причини власного поводження, особливості бачення ситуації, можливі варіанти 

розвитку подій; 

- усвідомлювати власну цінність, смисл своїх дій та свого життя. 

 5. Уміння самовизначатися з власною позицією: 

- встановлювати ціннісні пріоритети, визначати значущі відносини, на 

підставі яких буде проводитись подальший рефлексивний аналіз ситуації; 

- конкретизувати установку в вигляді певної функціональної (рольової) 

позиції, що, з одного боку, дозволяє зняти певну невизначеність стосовно своїх 

дій та, з іншого боку, певним чином обмежує програми дій, обрання засобів 

поводження (редукціоніська функція рефлексії);  

- продукувати різноманітні ідеї з обраної позиції, яка задає новий ракурс, 

новий погляд на проблемну ситуацію; 

- уточнювати модель проблемно-конфліктної ситуації, у якій відображені і 

вимоги ситуації, і можливості суб’єкта згідно з обраною позицією;  

- змінювати позицію, якщо вона не забезпечує успішне вирішення проблеми.  

6. Уміння переосмислювати інформацію, що надходить у процесі вирішення 

проблеми: 

- відчувати наявність суперечності між вимогами ситуації та можливостями 

суб’єкта, висувати припущення щодо природи даної проблеми; 

- надавати новий зміст своєму становищу в проблемно-конфліктній ситуації, 
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своїм стосункам із предметно-соціальним світом; 

- організовувати пошук додаткової інформації, що дозволить уточнити 

сформовану модель ситуації; 

- перетворювати моделі проблемно-конфліктної ситуації за рахунок побудови 

нових образів «Я», уточнення знань про реальність; 

- виокремлювати критерії оцінки перспективи подолання ситуації, на їх 

підставі визначати заходи, що дозволять наблизити реальне становище до 

ідеальної моделі. 

7. Уміння організовувати заходи самопроектування: 

- визначати ціннісно-смислові орієнтири свого поводження через 

усвідомлення соціально прийнятих вимог та норм, власних ідеалів та принципів; 

- підпорядковувати свої дії цілі, формувати плани та перспективи розвитку; 

- формувати програми поводження, корекції та розвитку, визначати стратегії 

та тактики дій; 

- здійснювати проспективну візуалізацію наявних та потенційних 

можливостей, схематизацію дій; використовувати їх як засоби управління 

рефлексивною діяльністю; 

- усвідомлювати можливості та причин виникнення нових труднощів при 

застосуванні певних засобів поводження; 

- впроваджувати зміни в перспективних схемах та уявленнях 

(перепроектування), якщо відбуваються зміни в певних компонентах проблемно-

конфліктної ситуації. 

8. Уміння реалізувати обрані заходи, сформовані програми поводження: 

- реалізувати обраний засіб поводження в умовах реальної ситуації, 

здійснювати регулювання та контроль власних дій (самомобілізація у працях І. С. 

Морозової); 

- під час реалізації обраної програми поводження прогнозувати майбутній 

стан справ на основі екстраполяції; 

- здійснювати співвідношення задуму (ідеальної моделі) та реалізації 

(реальної моделі), приймати рішення щодо внесення корективів; 
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- переживати відчуття цілісності та динамізму власного внутрішнього життя; 

-  систематизувати та структурувати елементи досвіду після отримання 

результатів. 

 

Б.4. Життєві завдання на саморозвиток 

Виокремлено наступні групи життєвих завдань, пов’язаних з розвитком 

рефлексивних здібностей: 

1. Життєві завдання на самопізнання: 

-  дослідження власних можливостей долати різні життєві ситуації, 

вирішувати різноманітні проблеми; 

-  усвідомлення свого минулого досвіду, визначення основних факторів, що 

заважали ефективному вирішенню проблем, гальмували саморозвиток; 

-  розуміння засобів компенсації своїх слабких сторін особистості за рахунок 

більш розвинених властивостей; 

-  розуміння причин та наслідків власної активності, власних мотивів та 

намірів, смислів та цінностей, що реалізуються в кожному акті активності; 

-  підвищення рівня саморозуміння як співвіднесення різних образів власного 

«Я» (реального, можливого, належного та ідеального), визначення рівня 

очікування, домагання, компетентності. 

2. Життєві завдання на самовизначення: 

-  визначення ієрархії життєвих цілей, виокремлення найбільш пріоритетних 

із них, формування програм їх досягнення; 

-  визначення особистісних властивостей та здібностей, що потребують 

корекції, формування програм саморозвитку на певний період часу;  

-  визначення своєї життєвої позиції, що обумовлює характер ставлення 

особистості до різних аспектів життя;  

-  усвідомлення стилю власного життя, основної життєвої стратегії, що 

дозволяє втілювати свої принципи та цінності, реалізовувати власну життєву 

позицію в конкретних ситуаціях; 

-  формування усвідомленого ставлення до себе як до автора власного життя, 
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що конструює та переконструйовує власне майбутнє. 

3. Життєві завдання на самореалізацію: 

-  усвідомлене формування нових стратегій подолання проблемно-

конфліктних ситуацій, випробування їх на практиці, корекція стилю життя; 

-  розвиток саморефлексії (інструментальності «Я-концепції»), здібності 

використовувати себе як інструмент, що може здійснювати рефлексивний аналіз 

ситуації, керувати процесом вирішення проблеми, контролювати процеси 

саморозвитку; 

-  вносити зміни в узагальнений образ «Я», підвищуючи його відповідність 

індивідуальному досвіду особистості; 

-  здійснювати корекцію різних сторін «Я» для більш ефективного подолання 

проблемно-конфліктних ситуацій, підвищення загального рівня 

самоефективності, впевненості в собі, ступеня задоволеності життям; 

-  реалізовувати програми саморозвитку в відповідності з актуальними 

можливостями (обставинами життя, наявними та потенційними ресурсами).   

4. Життєві завдання на саморегулювання: 

-  розвиток здібностей до довільного управління власною активністю, її 

різними формами (забезпечення реалізації сформованої інтенції); 

-  розвиток засобів самодетермінації, самостимуляції, самоініціації, 

самостримування та ін.; 

-  керування ресурсами особистості, мобілізація необхідних ресурсів різного 

рівня організації для подолання проблемно-конфліктної ситуації; 

-  формування внутрішніх регуляторних схем, котрі забезпечують високу 

ефективність функціонування суб’єкта у складних через те, що суб’єкт практично 

одночасно здійснює моніторинг поточного стану активності, аналізує умови та 

обставини, в яких відбувається діяльність, проводить ретроспективний аналіз 

застосування стратегій у минулих ситуаціях та оцінку їх ефективності, планує 

заходи щодо контролю майбутніх станів тощо; 

-  використання інтелектуальних емоцій як важливих орієнтирів 

інтелектуальної активності у процесі пошуку засобу вирішення проблеми. 
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ДОДАТОК В 

Засоби операціоналізації моделі рефлексивної компетентності особистості 

Таблиця В.1 

Основні методики діагностики складових рефлексивної компетентності 

особистості 

Компонент 

рефлексивної 

компетентності 

Елемент 

рефлексивної 

компетентності 

Методика 

діагностики 
Основні показники 

Загальний 

показник за 

методикою 

Інформаційний 

компонент 

система знань 

про рефлексію та 

форми 

рефлексивної 

активності 

анкета 

«Рефлексія, 

рефлексивні 

здібності 

особистості» 

О.В. Савченко 

1) рівень 

сформованості знань про 

специфіку рефлексивної 

активності; 

2) рівень 

сформованості знань про 

засоби регулювання та 

розвитку різних форм 

рефлексії; 

3) рівень 

сформованості знань про 

підстави рефлексивної 

активності, про переваги її 

застосування; 

Загальний рівень 

сформованості 

системи знань 

суб’єкта про 

рефлексію  

метакогнітивна 

поінформованість 

суб’єкта стосовно 

власної 

рефлексивної 

активності 

процедура 

«Спеціального 

семантичного 

диференціала» у 

розробці  

О. В. Савченко 

1) рівень самооцінки 

психологічних 

властивостей, що 

визначають характер 

рефлексивної активності;  

2)  рівень оцінки 

загальної обізнаності 

стосовно рефлексії та 

рефлексивних здібностей;  

3) рівень оцінки 

готовності суб’єкта 

підвищувати обізнаність із 

теми «Рефлексія»;   

Загальний 

показник 

сформованості 

метакогнітивної 

поінформованості 

суб’єкта стосовно 

власної 

рефлексивної 

активності 

модель «Я-

рефлексуючого» 

процедура 

«Спеціального 

семантичного 

диференціала» у 

розробці  

О. В. Савченко 

1) рівень самооцінки своїх 

актуальних та потенційних 

можливостей; 

2) Рівень оцінки 

відповідності домагань 

зовнішнім та внутрішнім 

стандартам 

Рівень 

сформованості 

моделі «Я-

рефлексуючого» 

Інструментальний 

компонент 

Когнітивні 

рефлексивні 

вміння 

методика 

«Рефлексивні 

вміння 

(когнітивний 

рівень)»  

О.В. Савченко 

Рівень сформованості 

вміння: 

1) пояснити собі та 

іншим хід своїх міркувань; 

2) усвідомлювати 

власні емоційні 

переживання; 

3) утримувати себе в 

площині рефлексивних 

розмірковувань; 

Загальний рівень 

розвитку 

рефлексивних 

умінь 

когнітивного 

рівня 
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Продовження табл. В.1 

Інструментальний 

компонент 

 

 4) упорядковувати 

процес пошуку рішення; 

5) здійснювати 

оцінювання результатів за 

різними критеріями; 

6) усвідомлювати 

різноманітні аспекти перебігу 

процесів пошуку рішень; 

 

Метакогнітив

-ні 

рефлексивні 

вміння 

методика 

«Рефлексивні 

вміння 

(метакогнітивний 

рівень)»  

О.В. Савченко 

Рівень сформованості вміння: 

1) організовувати процес 

вирішення проблеми; 

2) прогнозувати можливі 

помилки і труднощі; 

3) регулювати власні 

емоційні стани; 

4) здійснювати 

планування, оцінку і перевірку 

своїх дій;  

5) створювати 

ймовірнісні моделі вирішення 

проблеми; 

6) проводити моніторинг 

поточних форм розумової 

активності; 

7) критично оцінювати 

свої інтелектуальні здібності; 

Загальний рівень 

розвитку 

рефлексивних 

умінь 

метакогнітивного 

рівня 

Особистісні 

рефлексивні 

вміння 

методика 

«Рефлексивні 

вміння 

(особистісний 

рівень)»  

О.В. Савченко 

Рівень сформованості вміння: 

1) організовувати процес 

осмислення моделі 

проблемно-конфліктної 

ситуації; 

2) реструктурувати 

модель проблемної ситуації; 

3) визначати мету 

діяльності, встановлювати 

причинно-наслідкові зв'язки; 

4) організовувати 

внутрішній діалог; 

5) гнучко змінювати 

позицію; 

6) здійснювати 

ретельний самоаналіз 

отриманих результатів; 

7) визначати новий сенс 

свого становища у проблемно-

конфліктній ситуації; 

Загальний рівень 

розвитку 

рефлексивних 

умінь 

особистісного 

рівня 

Оцінно-

мотиваційний 

компонент 

система 

критеріїв 

оцінювання 

рефлексивної 

активності 

суб’єкта 

 

 

 

процедура 

«Спеціального 

семантичного 

диференціала»  

у розробці  

О. В. Савченко 

1) рівень інтеграції системи 

критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності; 

 2) рівень диференціації 

системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності; 

 

Рівень 

когнітивної 

складності 

системи 

критеріїв 

оцінювання 
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Продовження табл. В.1 

Оцінно-

мотиваційний 

компонент 

система 

здібностей 

суб’єкта до 

прогнозуванн

я власної 

активності 

методика 

«Прогностична 

задача»  

Л. О. Регуш,  

Н. Л. Сомової 

(модифікація  

О. В. Савченко) 

1) рівень сформованості 

здібності до визначення 

причин певних подій 

життєдіяльності; 

2) рівень сформованості 

здібності до розуміння 

наслідків подій 

життєдіяльності; 

3) рівень сформованості 

здібності до планування 

власної активності; 

4) рівень сформованості 

здібності до визначення 

перспектив розвитку в 

майбутньому; 

Загальний рівень 

сформованості 

здібностей до 

прогнозування 

власної 

активності 

система 

життєвих 

завдань на 

саморозвиток 

методика 

«Життєві 

завдання на 

саморозвиток»  

О. В. Савченко,  

Я. О. Доманової 

1) рівень актуальності 

життєвих завдань на 

саморозвиток у теперішньому; 

2) рівень актуальності 

життєвих завдань у 

майбутньому; 

Рівень 

насиченості 

теперішнього 

життєвими 

завданнями 

Поведінковий 

компонент 

рефлексивні 

стратегії 

розв’язування 

задач 

опитувальник 

«Рефлексивні 

стратегії 

розв’язування 

задач»  

О. В. Савченко, 

М. Ю. Макієнко 

Рівень сформованості 

рефлексивної стратегії: 

1) глибинної обробки 

інформації; 

2) критичності в аналізі 

та оцінці інформації; 

3) прийняття рішень з 

орієнтацією на внутрішні 

стандарти; 

4) раціонального підходу 

до пошуку розв’язку задачі; 

Загальний рівень 

сформованості 

рефлексивних 

стратегій 

розв’язування 

задач 

рефлективність 

як когнітивно-

стильова 

властивість 

особистості 

тест «Порівняння 

схожих 

малюнків» 

(MFFT)  

Дж. Кагана, у 

модифікації  

В. Овертона 

1) середній латентний 

час першої відповіді; 

2) кількість правильних 

відповідей; 

Загальний рівень 

вираженості 

рефлективності 

як стильової 

властивості 

рефлексивний 

стиль 

вирішення 

внутрішніх 

суперечностей  

у проблемно-

конфліктних 

ситуаціях 

опитувальник 

«Особистісний 

стиль розв’язання 

проблемно-

конфліктної 

ситуації»  

О. В. Савченко,  

Д. Ю. Студенцо-

вої 

Рівень вираженості стилю 

подолання проблемно-

конфліктної ситуації: 

1) конструктивно-

рефлексивного; 

2) деструктивно-

рефлексивного; 

3) діяльнісного; 

4) уникаючого. 

Рівень 

сформованості 

конструктивно-

деструктивного 

рефлексивного 

стилю 
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ДОДАТОК Г 

Основні показники сформованості інформаційного компонента 

рефлексивної компетентності 

 

Г.1. Система знань суб’єкта про рефлексивність та різні форми 

рефлексивної активності 

Розроблена нами анкета «Рефлексія, рефлексивні здібності особистості» 

дозволила операціоналізувати наступні властивості системи знань суб’єкта про 

рефлексію та рефлексивну активність: 

-  рівень суб’єктної активності у відтворенні інформації (відображає рівень 

активності знань та їх готовність до відтворення); 

-  об’єм знань у певному змістовому домені (ємнісна характеристика); 

-  рівень широти знань певного змістового компонента системи (міра 

наповненості домену різносторонньою інформацією); 

-  рівень усвідомлення знань (міра зрозумілості, відповідності інформації, що 

відтворює суб’єкт, реальним фактам, науковим даним);  

-  рівень узагальнення знань про специфіку рефлексії як властивості 

особистості (відображає рівень організації поняттєвої структури поняття 

«рефлексія» за критерієм абстрактність − конкретність); 

-  рівень відкритості системи знань суб’єкта про особливості рефлексії, 

рефлексивної активності (ступінь готовності системи поповнюватися новою 

інформацією, що суперечить існуючим даним). 

Структурованість системи знань представлена трьома показниками, які 

відображають рівень сформованості кожного змістового компонента системи: 

-  рівень сформованості знань про специфіку рефлексивної активності; 

-  рівень сформованості знань про засоби регулювання та розвитку різних 

форм рефлексії; 

-  рівень сформованості знань про підстави рефлексивної активності, про 

переваги її застосування. 
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Г.2. Метакогнітивна поінформованість суб’єкта стосовно власної 

рефлексивної активності 

Метод абсолютного оцінювання в методиці спеціального семантичного 

диференціалу, розробленого з метою дослідження різних форм внутрішньої 

активності суб’єкта, дозволяє визначити ступінь вираженості наступних факторів-

шкал: 

-  рівень самооцінки ступеня незадоволеності собою, результатами своєї 

роботи; 

-  рівень самооцінки готовності до вирішення проблеми;  

-  рівень самооцінки здатності регулювати власну активність;  

-  рівень самооцінки здатності проводити моніторинг поточної діяльності;  

-  рівень самооцінки схильності до нерегламентованих дій;  

-  рівень самооцінки рівня активності у використанні знань та досвіду;  

-  рівень самооцінки ступеня песимістичності у налаштовуванні на пошук 

рішення. 

Метод абсолютного оцінювання в анкеті «Рефлексія, рефлексивні здібності 

людини» дозволяє кількісно представити:  

-  рівень значущості рефлексії в життєдіяльності людини; 

-  рівень обізнаності за темою «Рефлексія»; 

-  рівень необхідності знань із теми «Рефлексія»; 

-  рівень готовності докладати зусиль для знаходження додаткової інформації 

з теми «Рефлексія». 

 

Г.3. Модель «Я-рефлексуючого» 

В розробленій процедурі спеціального семантичного диференціала 

досліджуваним пропонувалось оцінити за 45 шкалами 6 об’єктів: «Я, що 

розв’язую типову задачу», «Я, що розв’язую задачу на кмітливість», «Я, що долаю 

проблемно-конфліктну ситуацію», «мій ідеал», «мої максимальні можливості на 

даний час», «стан, необхідний для успішного навчання та професійної 

діяльності».  
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Визначались індивідуальні значення за наступними показниками: 

-  рівень оцінки свого потенціалу (сума абсолютних значень різниць в оцінках 

за 45 шкалами об’єктів «я, що розв’язую типову задачу» та «мої максимальні 

можливості на даний час»); 

-  рівень домагань (сума абсолютних значень різниць в оцінках об’єктів «я, 

що розв’язую типову задачу» − «мій ідеал»); 

-  рівень невідповідності реальних можливостей зовнішнім вимогам (сума 

абсолютних значень різниць в оцінках об’єктів «я, що розв’язую типову задачу» − 

«стан, необхідний для успішного навчання та професійної діяльності»); 

-  рівень неадекватності домагань (сума абсолютних оцінок різниць оцінок 

об’єктів «мій ідеал» та «мої максимальні можливості на даний час»); 

-  рівень невідповідності домагань зовнішнім вимогам (сума абсолютних 

оцінок різниць оцінок об’єктів «мій ідеал» та «стан, необхідний для успішного 

навчання та професійної діяльності»); 

-  рівень неспроможності відповідати вимогам ззовні (сума абсолютних 

оцінок різниць об’єктів «стан, необхідний для успішного навчання та професійної 

діяльності» та «мої максимальні можливості на даний час»). 
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ДОДАТОК Д 

Описова статистика за основними показниками рефлексивної 

компетентності 

 

Д.1. Інформаційний компонент рефлексивної компетентності 

Таблиця Д.1 

Статистичні дані за кількісними показниками першого блоку анкети «Рефлексія, 

рефлексивні здібності особистості», що відображають наявність знань осіб 

юнацького віку про специфіку рефлексивної активності  

№ Показник 
Мін. 

значення 

Макс. 

значення 

Середнє 

значення 

Станд. 

відхил. 

1 Кількість цілей рефлексивної активності 0 6 2,20 1,04 

2 
Кількість умов застосування рефлексивної 

активності 
0 4 2,00 1,06 

3 
Кількість форм прояву рефлексивної 

активності 
0 6 1,68 1,35 

4 
Кількість операційних складових 

рефлексивної активності 
0 7 1,61 1,20 

 

Таблиця Д.2  

Статистичні дані за кількісними показниками другого блоку анкети «Рефлексія, 

рефлексивні здібності особистості», що відображають наявність знань про засоби 

регулювання та розвитку різних форм рефлексії  

№ Показник 
Мін. 

значення 

Макс. 

значення 

Середнє 

значення 

Станд. 

відхил. 

1 
Кількість засобів стимулювання 

рефлексивної активності 
0 4 1,70 0,86 

2 
Кількість ситуацій посилення рефлексивної 

активності 
0 4 1,85 0,85 

3 
Кількість ситуацій припинення, гальмування 

рефлексивної активності 
0 4 1,86 1,02 

4 
Кількість засобів розвитку рефлексивних 

здібностей у підлітків 
0 6 2,06 1,17 

5 
Кількість засобів саморозвитку рефлексивних 

здібностей 
0 5 2,02 1,18 
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Таблиця Д.3  

Статистичні дані за кількісними показниками третього блоку анкети «Рефлексія, 

рефлексивні здібності особистості», що відображають наявність знань про 

підстави рефлексивної активності, про переваги її застосування  

№ Показник 
Мін. 

значення 

Макс. 

значення 

Середнє 

значення 

Станд. 

відхил. 

1 
Кількість визначених властивостей 

особистості 
0 6 3,27 1,44 

2 
Кількість конструктивних аспектів 

рефлексивної активності 
0 7 2,32 1,14 

3 
Кількість деструктивних аспектів 

рефлексивної активності 
0 6 1,46 1,19 

4 
Кількість переваг при високому рівні 

розвитку рефлексивних здібностей 
0 5 2,44 0,90 

5 
Кількість ускладнень при низькому рівні 

розвитку рефлексивних здібностей 
0 5 2,27 1,04 

 

Таблиця Д.4  

Статистичні дані за показниками метакогнітивної поінформованості суб’єкта 

стосовно рефлексивної активності  

№ Показник 
Мін. 

значення 

Макс. 

значення 

Середнє 

значення 

Станд. 

відхил. 

1 

Рівень самооцінки психологічних властивостей, 

що визначають характер рефлексивної 

активності 

-8,01 5,52 -4,02 1,78 

2 
Рівень оцінки загальної обізнаності стосовно 

рефлексії та рефлексивних здібностей 
-4,28 3,23 -3,8 1,1 

3 
Рівень оцінки готовності суб’єкта підвищувати 

обізнаність із теми «Рефлексія» 
-4,64 3,39 9,22 1,76 

4 
Загальний показник сформованості 

метакогнітивної поінформованості суб’єкта 
5,0 26,0 15,02 3,62 

 

Таблиця Д.5  

Статистичні дані за показниками сформованості моделі «Я-рефлексуючого»  

№ Показник моделі «Я - рефлексуючого» 
Мін. 

значення 

Макс. 

значення 

Середнє 

значення 

Станд. 

відхил. 

1 Рівень оцінки власного потенціалу 0 168 62,21 23,69 

2 Рівень домагань 18 241 75,44 26,07 

3 
Рівень невідповідності реальних можливостей 

зовнішнім вимогам 
10 177 75,04 25,59 

4 Рівень неадекватності домагань 5 210 70,28 30,41 

5 Рівень невідповідності домагань зовнішнім вимогам 0 163 46,56 22,26 

6 
Рівень неспроможності відповідати вимогам 

ззовні 
0 192 69,32 29,11 
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Д.2. Інструментальний компонент рефлексивної компетентності 

Таблиця Д.6  

Статистичні показники за шкалами методики «Рефлексивні вміння (когнітивний 

рівень)» (О. В. Савченко) 

№ Назва шкали 
Кількість 

питань 

Мін. 

значення 

Макс. 

значення 

Середнє 

значення 

Станд. 

відхил. 

1 

Уміння усвідомлювати та пояснювати собі 

та іншим хід міркувань, причини вибору 

певної стратегії розв’язання задачі 

6 8 42 25,97 6,57 

2 

Уміння усвідомлювати власні емоційні 

переживання, контролювати їх перебіг, 

підтримувати відчуття впевненості 

7 7 45 24,63 7,29 

3 

Уміння утримувати себе в площині 

рефлексивних розмірковувань, аналізувати 

підстави власних дій, причини невдач 

7 8 44 24,81 6,87 

4 

Уміння упорядковувати процес пошуку 

рішення, здійснювати перевірку своїх 

припущень 

5 6 34 21,90 5,50 

5 

Уміння проводити оцінювання результатів 

за різними критеріями, формулювати 

оцінні судження 

6 10 41 25,6 5,91 

6 

Уміння усвідомлювати різноманітні аспекти 

перебігу процесу пошуку розв’язку: 

когнітивні, емоційні, поведінкові 

6 8 42 24,39 5,82 

 Загальний рівень розвитку рефлексивних 

умінь когнітивного рівня  
27 65 161 107,4 13,83 

 

Таблиця Д.7  

Статистичні показники за шкалами методики «Рефлексивні вміння 

(метакогнітивний рівень)» (О. В. Савченко) 

№ Назва шкали 
Кількість 

питань 

Макс. 

значення 

Мин. 

значення 

Середнє 

значення 

Станд. 

відхил. 

1 

Уміння організовувати процес вирішення 

проблеми, спрямовувати зусилля на 

досягнення поставленої мети 

9 12 63 38,02 9,94 

2 
Уміння прогнозувати можливі помилки і 

труднощі, аналізувати власні можливості 
9 10 63 35,03 8,99 

3 

Уміння регулювати власні емоційні 

стани, формувати налаштування на 

роботу 

7 7 48 27,72 7,14 

4 
Уміння проводити планування, оцінку і 

перевірку своїх дій 
7 12 49 30,03 6,60 

5 

Уміння створювати ймовірнісні моделі 

вирішення проблеми, проводити 

самоаналіз своїх дій, особливостей своєї 

поведінки 

6 7 42 24,35 5,86 
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Продовження табл. Д.7 

6 

Уміння проводити моніторинг поточних 

форм розумової активності, регулювати 

значущість проблеми з урахуванням 

актуального стану 

7 12 48 27,94 6,30 

7 
Уміння критично оцінювати свої 

інтелектуальні здібності, можливості … 
6 6 42 26,47 5,44 

 Загальний рівень розвитку рефлексивних 

умінь метакогнітивного рівня 
38 91 225 155,2 23,12 

 

Таблиця Д. 8  

Статистичні показники за шкалами методики «Рефлексивні вміння (особистісний 

рівень)» (О. В. Савченко) 

№ Назва шкали 
Кількість 

питань 

Мін. 

значення 

Макс. 

значення 

Середнє 

значення 

Станд. 

відхил. 

1 

Уміння організовувати процес 

осмислення моделі проблемно-

конфліктної ситуації 

6 10 41 25,48 5,03 

2 

Уміння реструктурувати модель 

проблемно-конфліктної ситуації, 

формувати програми поведінки і 

саморозвитку 

6 9 42 27,41 6,05 

3 

Уміння визначати мету діяльності, 

встановлювати причинно-наслідкові 

зв'язки між отриманими результатами і 

характером організації проблемно-

конфліктної ситуації 

6 6 42 23,56 6,34 

4 
Уміння організовувати внутрішній діалог, 

використовувати власний досвід 
5 5 35 19,91 5,50 

5 

Уміння гнучко змінювати позицію, 

вибирати нові способи вирішення 

проблеми 

5 7 35 21,74 5,18 

6 

Уміння проводити ретельний самоаналіз 

отриманих результатів, власних дій і 

здібностей, переосмислювати 

альтернативні способи подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 

6 6 40 22,81 6,07 

7 

Уміння визначати новий сенс свого 

становища у проблемно-конфліктній 

ситуації, співвідносити актуальні цілі 

діяльності з загальним сенсом життя 

5 5 34 19,79 4,84 

 Загальний рівень розвитку рефлексивних 

умінь особистісного рівня 
39 119 232 172,1 17,62 
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Д.3. Оцінно-мотиваційний компонент рефлексивної компетентності 

Таблиця Д.9 

Статистичні дані за показниками когнітивної складності системи критеріїв 

оцінювання власної рефлексивної активності  

№ Назва шкали 
Мін. 

значення 

Макс. 

значення 

Середнє 

значення 

Станд. 

відхил. 

1 Кількість незалежних значущих факторів 2 5 4,43 0,66 

2 
Відсоток сумарної дисперсії, яку пояснює 

головний фактор 
21,3 69,2 32,4 6,65 

3 
Відсоток сумарної дисперсії, яку пояснює 

другий за силою фактор 
14,1 36,7 23,8 3,48 

4 
Різниця між показниками дисперсії першого та 

другого за силою факторів 
0,01 55,1 8,54 7,91 

5 
Кількість змінних, що увійшли до складу 

першого фактора 
4 29 12,9 4,09 

6 Коефіцієнт Банністера головного фактора 443 2813 1377,7 309,9 

7 
Коефіцієнт Банністера найменшого за силою 

фактора 
137 1005 463,8 149,8 

8 
Різниця між значеннями коефіцієнта Банністера 

головного та найменш потужного фактора 
103 2473 913,9 385,9 

9 
Сумарний показник Банністера за всіма 

значущими факторами 
1629 4500 4284,7 420,58 

 

Таблиця Д.10  

Статистичні дані за показниками методики «Прогностична задача» (Л. О. Регуш, 

Н. Л. Сомова), у модифікації О. В. Савченко  

№ Назва показника 
Мін. 

значення 

Макс. 

значення 

Середнє 

значення 

Станд. 

відхил. 

1 
Рівень суб’єктивної активності в визначенні 

причин 
1 13 3,95 1,77 

2 
Рівень широти прогностичної активності при 

визначенні причин 
1 4 2,3 0,78 

Рівень сформованості здібності до визначення 

причин певних подій життєдіяльності 
-4,68 9,09 -0,02 2,29 

3 
Рівень суб’єктивної активності в визначенні 

наслідків 
0 11 2,93 1,56 

4 
Рівень широти прогностичної активності при 

визначенні наслідків 
0 4 1,89 0,84 

5 
Частота наближених у часі наслідків 

проблемно-конфліктної ситуації 
0 8 1,33 1,22 

6 
Частота віддалених у часі наслідків проблемно-

конфліктної ситуації 
0 6 1,61 1,17 

7 Частота позитивних прогнозів 0 4 0,35 0,74 
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Продовження табл. Д.10 

8 Частота негативних прогнозів 0 11 2,46 1,48 

9 
Вираженість імовірнісного характеру процесу 

визначення наслідків 
0 1 0,17 0,38 

Рівень сформованості здібності до розуміння 

наслідків подій життєдіяльності 
-4,1 5,11 -0,09 1,92 

10 
Рівень повноти змістовної складової майбутньої 

діяльності 
0 8 2,48 2,05 

11 Рівень повноти підготовчих операцій 0 6 1,87 1,37 

12 Рівень диференційованості плану 0 11 4,18 1,78 

Рівень сформованості здібності до планування 

власної активності 
-2,6 3,47 -0,02 1,06 

13 Рівень диференційованості прогнозів 0 12 3,05 2,15 

14 Рівень широти пошуку при висуванні гіпотез 0 3 0,71 0,81 

15 Рівень обґрунтованості прогнозів 0 3 0,56 0,87 

16 Відсоткова частка позитивних прогнозів  0 3 0,7 0,57 

17 Відсоткова частка негативних прогнозів  0 4 0,8 0,36 

Рівень сформованості здібності до визначення 

перспектив розвитку в майбутньому 
-4,09 9,42 0,05 2,55 

Загальний рівень сформованості здібностей до 

прогнозування власної активності 
7 36 19,89 5,16 

 

Таблиця Д.11  

Статистичні показники за шкалами методики «Життєві завдання на 

саморозвиток» (О. В. Савченко, Я. О. Доманова) 

№ Назва шкали 
Кількість 

тверджень 

Мін. 

значення 

Макс. 

значення 

Середнє 

значення 

Станд. 

відхил 

1 
Завдання на розвиток здібностей до 

самопізнання в теперішньому 
7 -9,1 8,0 -0,5 2,58 

2 
Завдання на розвиток здібностей до 

саморегулювання в теперішньому 
7 -7,2 7,1 -0,5 2,4 

3 
Завдання на розвиток здібностей до 

самовизначення в теперішньому 
7 -8,7 10,0 0,38 2,35 

4 
Завдання на розвиток здібностей до 

самоздійснення в теперішньому 
7 -7,5 9,2 1,11 2,44 

Сумарний показник значущості завдань на 

саморозвиток в теперішньому 
28 -22,8 33,0 0,55 6,1 

1 
Завдання на розвиток здібностей до 

самопізнання в майбутньому 
7 -11,6 5,3 -0,83 2,38 

2 
Завдання на розвиток здібностей до 

саморегулювання в майбутньому 
7 -8,2 5,5 -0,60 2,28 

3 
Завдання на розвиток здібностей до 

самовизначення в майбутньому 
7 -8,2 8,1 0,08 2,38 

4 
Завдання на розвиток здібностей до 

самоздійснення в майбутньому 
7 -7,1 6,7 0,82 2,35 

Сумарний показник значущості завдань на 

саморозвиток в найближчому майбутньому 
28 -28,0 20,2 -0,52 5,94 

Рівень актуальності життєвих завдань у 

теперішньому 
- -3,41 3,22 -1,08 1,21 
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Продовження табл. Д.11 

Рівень актуальності життєвих завдань у 

майбутньому 
- -3,47 4,9 1,93 1,28 

Рівень насиченості теперішнього життєвими 

завданнями 
- -8,3 5,88 -3,01 2,32 

 

 

Д.4. Поведінковий компонент рефлексивної компетентності 

Таблиця Д.12  

Статистичні показники за шкалами методики «Когнітивні стратегії розв’язання 

задач» (О. В. Савченко, М. Ю. Макієнко) 

№ Назва шкали 
Кількість 

питань 

Макс. 

значення 

Мин. 

значення 

Середнє 

значення 

Станд. 

відхил 

1 Глибинна обробка інформації 6 6 0 3,1 1,5 

2 
Критичність в аналізі та оцінці 

інформації 
6 6 0 3,2 1,5 

3 
Прийняття рішень з орієнтацією на 

внутрішні стандарти 
6 6 0 2,4 1,3 

4 
Раціональний підхід до пошуку 

розв’язку задачі 
6 6 0 3,4 1,6 

5 

Глибинна обробка та критичний аналіз 

інформації, засновані на раціональному 

підході до пошуку розв’язку задачі 

16 16 0 8,3 3,0 

6 

Некритичність в оцінці інформації, що 

заснована на інтуїтивному підході та 

орієнтації на внутрішні стандарти в 

розв’язуванні задачі 

16 16 0 6,9 2,8 

7 
Глибинна обробка інформації з 

критичною оцінкою результатів 
10 10 0 4,9 2,2 

8 

Раціональний підхід до розв’язування 

задачі з орієнтацією на внутрішні 

стандарти 

10 10 0 5,7 2,1 

 Загальний рівень сформованості 

рефлексивних стратегій розв’язування 

задач 

24 20 3 12,0 3,4 

 

Таблиця Д.13  

Статистичні показники за показниками методики «Порівняння схожих малюнків» 

(Дж. Каган), у модифікації В. Овертона  

№ Назва шкали 
Мін. 

значення 

Макс. 

значення 

Медіана Середнє 

значення 

Станд. 

відхил. 

1 Середній латентний час першої відповіді 3 104 28 31,35 18,28 

2 Кількість правильних відповідей 0 12 6 5,78 2,75 

3 Кількість помилок 0 12 6 6,22 2,75 
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Таблиця Д.14  

Статистичні показники за шкалами методики «Особистісний стиль розв’язання 

проблемно-конфліктної ситуації» (О. В. Савченко, Д. Ю. Студенцова) 

№ Назва шкали 
Кількість 

питань 

Мін. 

значення 

Макс. 

значення 

Середнє 

значення 

Станд. 

відхил. 

1 
Діяльнісний стиль подолання проблемно-

конфліктної ситуації 
11 13 56 38,85 5,68 

2 

Конструктивно-рефлексивний стиль 

подолання проблемно-конфліктної 

ситуації 

11 15 51 36,84 5,66 

3 

Деструктивно-рефлексивний стиль 

подолання проблемно-конфліктної 

ситуації 

11 16 51 34,2 6,90 

4 
Уникаючий стиль подолання проблемно-

конфліктної ситуації 
11 11 47 30,37 5,72 

5 

Діяльнісно-уникаючий стиль вирішення 

внутрішніх суперечностей в проблемно-

конфліктних ситуаціях 

14 24 66 47,84 5,98 

6 

Конструктивно-деструктивний 

рефлексивний стиль вирішення 

внутрішніх суперечностей в проблемно-

конфліктних ситуаціях 

14 26 64 43,44 6,47 
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ДОДАТОК Е 

Основні компоненти рефлексивної компетентності 

 Таблиця Е.1  

Склад фактора, що відображає систему знань суб’єкта про специфіку рефлексії 

№ Показник Компонент 
Факторне 

навантаження 

1 
Рівень сформованості знань про специфіку 

рефлексивної активності 
інформаційний 0,71 

2 
Рівень активності суб’єкта в відтворенні знань про 

специфіку рефлексивної активності (А1) 
інформаційний 0,73 

3 
Об’єм знань про специфіку рефлексивної активності 

(О1) 
інформаційний 0,80 

4 
Рівень сформованості знань про засоби регулювання 

та розвитку різних форм рефлексії 
інформаційний 0,92 

5 
Об’єм знань про засоби регулювання та розвитку 

різних форм рефлексії (О2) 
інформаційний 0,92 

6 
Рівень сформованості знань про підстави рефлексивної 

активності, про переваги її застосування 
інформаційний 0,75 

7 
Рівень активності суб’єкта в відтворенні знань про 

підстави рефлексивної активності (А3) 
інформаційний 0,67 

8 
Об’єм знань про підстави рефлексивної активності, 

про переваги її застосування (О3) 
інформаційний 0,72 

9 
Рівень відкритості системи знань суб’єкта про 

особливості рефлексії, рефлексивної активності (В) 
інформаційний 0,68 

10 
Загальний рівень сформованості системи знань 

суб’єкта про рефлексію 
інформаційний 0,96 

11 
Загальний рівень сформованості інформаційного 

компонента рефлексивної компетентності 
інформаційний 0,58 

12 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,33 

 

Таблиця Е.2  

Склад фактора, що відображає метакогнітивну обізнаність суб’єкта з теми 

«Рефлексія» 

№ Показник Компонент 
Факторне 

навантаження 

1 Рівень значущості рефлексії в життєдіяльності людини інформаційний 0,43 

2 Рівень необхідності знань із теми «Рефлексія» інформаційний 0,74 

3 
Рівень готовності докладати зусиль для знаходження 

додаткової інформації з теми «Рефлексія» 
інформаційний 0,74 

4 
Рівень оцінки загальної обізнаності стосовно рефлексії 

та рефлексивних здібностей 
інформаційний 0,41 

5 

Рівень оцінки готовності суб’єкта підвищувати 

обізнаність із теми «Рефлексія» 

 

інформаційний 0,83 
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6 

Загальний рівень сформованості метакогнітивної 

поінформованості суб’єкта стосовно рефлексивної 

активності 

інформаційний 0,82 

7 
Загальний рівень сформованості інформаційного 

компонента рефлексивної компетентності 
інформаційний 0,44 

8 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,23 

 

Таблиця Е.3  

Склад фактора, що відображає систему уявлень суб’єкта про власні рефлексивні 

здібності  

№ Показник Компонент 
Факторне 

навантаження 

1 
Рівень самооцінки психологічних властивостей, що 

визначають характер рефлексивної активності 
інформаційний 0,61 

2 
Самооцінка ступеня незадоволеності собою, 

результатами своєї роботи 
інформаційний -0,40 

3 Самооцінка готовності до вирішення проблеми інформаційний 0,35 

4 Самооцінка здатності регулювати власну активність інформаційний 0,53 

5 Самооцінка схильності до нерегламентованих дій інформаційний -0,50 

6 
Самооцінка рівня активності в використанні знань та 

досвіду 
інформаційний 0,55 

7 

Загальний рівень сформованості метакогнітивної 

поінформованості суб’єкта стосовно рефлексивної 

активності 

інформаційний 0,37 

8 Раціональний підхід до пошуку розв’язку задачі поведінковий 0,67 

9 
Раціональний підхід до розв’язування задачі з 

орієнтацією на внутрішні стандарти 
поведінковий 0,60 

10 

Некритичність в оцінці інформації, що заснована на 

інтуїтивному підході та орієнтації на внутрішні 

стандарти в розв’язуванні задачі 

поведінковий -0,48 

11 

Уміння усвідомлювати та пояснювати собі та іншим 

хід міркувань, причини вибору певної стратегії 

розв’язання задачі 

інструментальн. 0,43 

12 
Уміння організовувати процес вирішення проблеми, 

спрямовувати зусилля на досягнення поставленої мети 
інструментальн. 0,60 

13 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,25 
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Таблиця Е.4  

Склад фактора, що відображає систему уявлень суб’єкта про власний 

рефлексивний потенціал 

№ Показник Компонент 
Факторне 

навантаження 

1 Рівень невідповідності домагань зовнішнім вимогам інформаційний -0,58 

2 
Рівень самооцінки своїх актуальних та потенційних 

можливостей 
інформаційний 0,72 

3 
Рівень оцінки відповідності домагань зовнішнім та 

внутрішнім стандартам 
інформаційний 0,35 

4 Рівень сформованості моделі «Я-рефлексуючого» інформаційний 0,83 

5 
Загальний рівень сформованості інформаційного 

компонента рефлексивної компетентності 
інформаційний 0,53 

6 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,26 

 

Таблиця Е.5  

Склад фактора, що відображає модель «Я-рефлексуючого» особистості 

№ Показник Компонент 
Факторне 

навантаження 

1 
Самооцінка ступеня незадоволеності собою, 

результатами своєї роботи 
інформаційний -0,43 

2 Самооцінка готовності до вирішення проблеми інформаційний 0,58 

3 Рівень оцінки власного потенціалу інформаційний -0,77 

4 Рівень домагань інформаційний -0,78 

5 
Рівень невідповідності реальних можливостей 

зовнішнім вимогам 
інформаційний -0,79 

6 Рівень неадекватності домагань інформаційний -0,78 

7 Рівень неспроможності відповідати вимогам ззовні інформаційний -0,75 

8 
Рівень самооцінки своїх актуальних та потенційних 

можливостей 
інформаційний 0,41 

9 
Рівень оцінки відповідності домагань зовнішнім та 

внутрішнім стандартам 
інформаційний 0,78 

10 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,22 

 

Таблиця Е.6  

Склад фактора, що відображає когнітивні рефлексивні вміння 

№ Показник Компонент 
Факторне 

навантаження 

1 

Уміння усвідомлювати власні емоційні переживання, 

контролювати їх перебіг, підтримувати відчуття 

впевненості 

 

інструментальн. 0,48 
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Продовження табл. Е.6 

2 

Уміння утримувати себе в площині рефлексивних 

розмірковувань, аналізувати підстави власних дій, 

причини невдач 

інструментальн. 0,42 

3 
Уміння упорядковувати процес пошуку рішення, 

здійснювати перевірку своїх припущень 
інструментальн. 0,61 

4 
Уміння проводити оцінювання результатів за різними 

критеріями, формулювати оцінні судження 
інструментальн. 0,65 

5 

Уміння усвідомлювати різноманітні аспекти перебігу 

процесу пошуку розв’язку: когнітивні, емоційні, 

поведінкові 

інструментальн. 0,64 

6 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

когнітивного рівня 
інструментальн. 0,83 

7 
Загальний показник сформованості інструментального 

компонента рефлексивної компетентності 
інструментальн. 0,56 

8 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,23 

 

Таблиця Е.7  

Склад фактора, що відображає єдину систему метакогнітивних умінь та 

рефлексивних стратегій розв’язання задач  

№ Показник Компонент 
Факторне 

навантаж. 

1 
Уміння організовувати процес вирішення проблеми, 

спрямовувати зусилля на досягнення поставленої мети 
інструментальний 0,46 

2 
Уміння прогнозувати можливі помилки і труднощі, 

аналізувати власні можливості 
інструментальний 0,57 

3 
Уміння проводити планування, оцінку і перевірку своїх 

дій 
інструментальний 0,51 

4 

Уміння створювати ймовірнісні моделі вирішення 

проблеми, проводити самоаналіз своїх дій, особливостей 

своєї поведінки 

інструментальний 0,59 

5 
Уміння критично оцінювати свої інтелектуальні 

здібності, можливості та обмеження 
інструментальний 0,49 

6 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

метакогнітивного рівня 
інструментальний 0,61 

7 
Уміння реструктурувати модель проблемно-конфліктної 

ситуації, формувати програми поведінки і саморозвитку 
інструментальний 0,48 

8 

Уміння визначати мету діяльності, встановлювати 

причинно-наслідкові зв'язки між отриманими 

результатами і характером організації проблемно-

конфліктної ситуації 

інструментальний 0,47 

9 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

особистісного рівня 
інструментальний 0,50 

10 
Загальний показник сформованості інструментального 

компонента компетентності 
інструментальний 0,60 

11 Глибинна обробка інформації поведінковий 0,65 

12 Критичність в аналізі та оцінці інформації поведінковий 0,70 
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Продовження табл. Е.7 

13 

Глибинна обробка та критичний аналіз інформації, 

засновані на раціональному підході до пошуку розв’язку 

задачі 

поведінковий 0,78 

14 
Глибинна обробка інформації з критичною оцінкою 

результатів 
поведінковий 0,67 

15 
Загальний рівень сформованості рефлексивних стратегій 

розв’язування задач 
поведінковий 0,74 

16 
Конструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктних ситуацій 
поведінковий 0,46 

17 
Загальний показник сформованості поведінкового 

компонента компетентності 
поведінковий 0,49 

18 
Загальний показник сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,50 

 

Таблиця Е.8  

Склад фактора, що відображає єдину систему особистісних рефлексивних умінь 

та конструктивних стильових властивостей особистості 

№ Показник Компонент 
Факторне 

навантаж. 

1 
Уміння організовувати процес осмислення моделі 

проблемно-конфліктної ситуації 
інструментальний 0,52 

2 
Уміння організовувати внутрішній діалог, 

використовувати власний досвід 
інструментальний 0,40 

3 
Уміння гнучко змінювати позицію, вибирати нові 

способи вирішення проблеми 
інструментальний 0,63 

4 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

особистісного рівня 
інструментальний 0,58 

5 
Уміння регулювати власні емоційні стани, формувати 

налаштування на роботу 
інструментальний 0,57 

6 
Загальний рівень сформованості інструментального 

компонента компетентності 
інструментальний 0,41 

7 Прийняття рішень з орієнтацією на внутрішні стандарти поведінковий 0,53 

8 

Некритичність в оцінці інформації, що заснована на 

інтуїтивному підході та орієнтації на внутрішні 

стандарти в розв’язуванні задачі 

поведінковий 0,48 

9 
Деструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 
поведінковий -0,55 

10 

Конструктивно-деструктивний рефлексивний стиль 

вирішення внутрішніх суперечностей в проблемно-

конфліктних ситуаціях 

поведінковий 0,54 

11 
Загальний показник сформованості поведінкового 

компонента компетентності 
поведінковий 0,35 

12 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,25 
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Таблиця Е.9  

Склад фактора, що відображає систему критеріїв оцінювання рефлексивної 

активності 

№ Показник Компонент 
Факторне 

навантаж. 

1 Кількість незалежних значущих факторів оцінно-мотивац. -0,74 

2 
Відсоток сумарної дисперсії, яку пояснює перший за 

силою фактор 
оцінно-мотивац. 0,87 

3 
Кількість змінних, що увійшли до складу першого 

фактора 
оцінно-мотивац. 0,87 

4 Коефіцієнт Банністера головного фактора оцінно-мотивац. 0,89 

5 
Рівень диференціації системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності 
оцінно-мотивац. 0,51 

6 
Рівень інтеграції системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності 
оцінно-мотивац. 0,91 

7 
Рівень когнітивної складності системи критеріїв 

оцінювання 
оцінно-мотивац. 0,94 

8 
Загальний рівень сформованості оцінно-мотиваційного 

компонента рефлексивної компетентності 
оцінно-мотивац. 0,54 

 

Таблиця Е.10  

Склад фактора, що відображає систему здібностей суб’єкта до прогнозування 

власної активності 

№ Показник Компонент 
Факторне 

навантаж. 

1 
Рівень сформованості здібності до визначення причин 

певних подій життєдіяльності 
оцінно-мотивац. 0,54 

2 
Рівень сформованості здібності до розуміння наслідків 

подій життєдіяльності 
оцінно-мотивац. 0,54 

3 
Рівень сформованості здібності до планування власної 

активності 
оцінно-мотивац. 0,61 

4 
Рівень сформованості здібності до визначення 

перспектив розвитку в майбутньому 
оцінно-мотивац. 0,63 

5 
Загальний рівень сформованості здібностей до 

прогнозування власної активності 
оцінно-мотивац. 0,86 

6 
Загальний рівень сформованості оцінно-мотиваційного 

компонента рефлексивної компетентності 
оцінно-мотивац. 0,58 

7 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,31 
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Таблиця Е.11  

Склад фактора, що відображає система життєвих завдань особистості на 

саморозвиток 

№ Показник Компонент 
Факторне 

навантаж. 

1 
Завдання на розвиток здібностей до самопізнання в 

теперішньому 
оцінно-мотивац. 0,59 

2 
Завдання на розвиток здібностей до саморегулювання в 

теперішньому 
оцінно-мотивац. 0,60 

3 
Завдання на розвиток здібностей до самовизначення в 

теперішньому 
оцінно-мотивац. 0,62 

4 
Завдання на розвиток здібностей до самоздійснення в 

теперішньому 
оцінно-мотивац. 0,47 

5 
Завдання на розвиток здібностей до самопізнання в 

майбутньому 
оцінно-мотивац. -0,52 

6 
Завдання на розвиток здібностей до саморегулювання в 

майбутньому 
оцінно-мотивац. -0,60 

7 
Завдання на розвиток здібностей до самовизначення в 

майбутньому 
оцінно-мотивац. -0,65 

8 
Завдання на розвиток здібностей до самоздійснення в 

майбутньому 
оцінно-мотивац. -0,59 

9 Рівень актуальності життєвих завдань у теперішньому оцінно-мотивац. 0,81 

10 Рівень актуальності життєвих завдань у майбутньому оцінно-мотивац. -0,82 

11 Рівень насиченості теперішнього життєвими завданнями оцінно-мотивац. 0,87 

12 
Загальний рівень сформованості оцінно-мотиваційного 

компонента рефлексивної компетентності 
оцінно-мотивац. 0,44 

 

Таблиця Е.12  

Склад фактора, що відображає рефлективність як когнітивно-стильову 

властивість 

№ Показник Компонент 
Факторне 

навантаж. 

1 Середній латентний час першої відповіді поведінковий 0,55 

2 Кількість правильних відповідей поведінковий 0,88 

3 
Загальний рівень вираженості рефлективності як 

стильової властивості 
поведінковий 0,89 

4 
Загальний рівень сформованості поведінкового 

компонента рефлексивної компетентності 
поведінковий 0,59 

5 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,30 
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ДОДАТОК Ж 

Внутрішні функції рефлексивної компетентності як цілісної системи 

Таблиця Ж.1 

Стримуючий фактор розвитку рефлексивної компетентності  особистості в 

юнацькому віці 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 Середній латентний час першої відповіді 
поведінковий, 

метакогнітивний рівень 
-0,91 

2 Кількість правильних відповідей 
поведінковий, 

метакогнітивний рівень 
-0,96 

3 
Загальний рівень вираженості 

рефлективності  

поведінковий, 

метакогнітивний рівень 
-0,97 

4 
Загальний рівень сформованості 

рефлексивної компетентності 

 
-0,19 

 

Таблиця Ж.2  

Програмування різних форм рефлексивної активності суб’єкта 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 
Уміння прогнозувати можливі помилки і 

труднощі, аналізувати власні можливості 

інструментальний, 

метакогнітивний  
0,80 

2 
Уміння здійснювати планування, оцінку і 

перевірку своїх дій 

інструментальний, 

метакогнітивний  
0,80 

3 

Уміння створювати ймовірнісні моделі вирішення 

проблеми, проводити самоаналіз своїх дій, 

особливостей своєї поведінки 

інструментальний, 

метакогнітивний 

рівень 

0,96 

4 
Уміння критично оцінювати свої інтелектуальні 

здібності, можливості та обмеження 

інструментальний, 

метакогнітивний  
0,81 

5 Глибинна обробка інформації 
поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,91 

6 Критичність в аналізі та оцінці інформації 
поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,96 

7 

Глибинна обробка та критичний аналіз 

інформації, засновані на раціональному підході 

до пошуку розв’язку задачі 

поведінковий, 

когнітивний рівень 0,89 

8 
Глибинна обробка інформації з критичною 

оцінкою результатів 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,96 

9 
Загальний рівень сформованості рефлексивних 

стратегій розв’язування задач 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,82 

10 
Конструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 

поведінковий, 

особистісний рівень 
0,79 

11 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 

 
0,84 
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Таблиця Ж.3  

Інформаційне забезпечення рефлексивної активності 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 
Рівень сформованості знань про специфіку 

рефлексивної активності 

інформаційний, 

когнітивний рівень 
0,91 

2 
Рівень сформованості знань про засоби 

регулювання та розвитку різних форм рефлексії 

інформаційний, 

когнітивний рівень 
0,99 

3 

Рівень сформованості знань про підстави 

рефлексивної активності, про переваги її 

застосування 

інформаційний, 

когнітивний рівень 
0,97 

4 
Загальний рівень сформованості системи знань 

суб’єкта про рефлексію 

інформаційний, 

когнітивний рівень 
0,99 

5 
Рівень оцінки загальної обізнаності стосовно 

рефлексії та рефлексивних здібностей 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
0,49 

6 
Загальний рівень сформованості інформаційного 

компонента  
інформаційний 0,60 

7 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 

 
0,28 

 

Таблиця Ж.4  

Конструювання майбутнього, визначення перспектив власного розвитку 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 
Рівень актуальності життєвих завдань у 

теперішньому 

оцінно-мотиваційний, 

особистісний рівень 
-0,98 

2 
Рівень актуальності життєвих завдань у 

майбутньому 

оцінно-мотиваційний, 

особистісний рівень 
0,98 

3 
Рівень насиченості теперішнього життєвими 

завданнями 

оцінно-мотиваційний, 

особистісний рівень 
-0,98 

4 
Загальний рівень сформованості 

рефлексивної компетентності  

 
0,33 

 

Таблиця Ж.5  

Поширення можливостей прогнозування подій власної життєдіяльності 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 
Рівень сформованості здібності до визначення 

причин певних подій життєдіяльності 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний рівень 
0,91 

2 
Рівень сформованості здібності до розуміння 

наслідків подій життєдіяльності 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний рівень 
0,89 

3 
Рівень сформованості здібності до планування 

власної активності 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний рівень 
0,87 

4 
Рівень сформованості здібності до визначення 

перспектив розвитку в майбутньому 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний рівень 
0,89 
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Продовження табл. Ж.5 

5 
Загальний рівень сформованості здібностей до 

прогнозування власної активності 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний рівень 
0,94 

6 
Загальний рівень сформованості оцінно-

мотиваційного компонента  
оцінно-мотиваційний 0,67 

7 
Деструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 

поведінковий, 

особистісний рівень 
0,40 

8 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 

 
0,16 

 

Таблиця Ж.6  

Склад симптомокомплексу, що поєднує систему критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності та вміння здійснювати самоаналіз 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 
Уміння усвідомлювати та пояснювати собі та 

іншим хід міркувань… 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,58 

2 
Уміння регулювати власні емоційні стани, 

формувати налаштування на роботу 

інструментальний, 

метакогнітивний  
0,48 

3 
Уміння організовувати процес осмислення 

моделі проблемно-конфліктної ситуації 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,51 

4 
Уміння визначати мету діяльності, 

встановлювати причинно-наслідкові зв'язки … 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,46 

5 
Уміння гнучко змінювати позицію, вибирати 

нові способи вирішення проблеми 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,51 

6 Самооцінка готовності до вирішення проблеми 
інформаційний, 

метакогнітивний 
0,48 

7 
Самооцінка здатності регулювати власну 

активність 

інформаційний, 

метакогнітивний 
0,44 

8 
Рівень диференціації системи критеріїв 

оцінювання рефлексивної активності 

оцінно-мотивац., 

когнітивний рівень 
-0,84 

9 
Рівень інтеграції системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності 

оцінно-мотивац., 

когнітивний рівень 
-0,82 

10 
Рівень когнітивної складності системи критеріїв 

оцінювання 

оцінно-мотивац., 

когнітивний рівень 
-0,88 

11 
Самооцінка ступеня незадоволеності собою, 

результатами своєї роботи 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,57 

12 Рівень домагань 
інформаційний, 

особистісний рівень 
-0,42 

13 Рівень оцінки власного потенціалу 
інформаційний, 

особистісний рівень 
-0,53 
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Таблиця Ж.7  

Склад симптомокомплексу, що поєднує раціональні стратегії розв’язування задач 

та вміння контролювати розумову активність 

№ Показник 
Компонент та 

рівень 

Факторне 

навантаження 

1 

Уміння реструктурувати модель проблемно-

конфліктної ситуації, формувати програми поведінки 

і саморозвитку 

інструментальний, 

особистісний 

рівень 

0,40 

2 Раціональний підхід до пошуку розв’язку задачі 
поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,58 

3 
Раціональний підхід до розв’язування задачі з 

орієнтацією на внутрішні стандарти 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,76 

4 
Конструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 

поведінковий, 

особистісний  
0,58 

5 
Самооцінка рівня активності в використанні знань та 

досвіду 

інформаційний, 

метакогнітивний  
0,41 

6 
Уміння усвідомлювати власні емоційні переживання, 

контролювати їх перебіг… 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
-0,85 

7 
Уміння утримувати себе в площині рефлексивних 

розмірковувань, аналізувати підстави власних дій 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
-0,51 

8 
Уміння упорядковувати процес пошуку рішення, 

здійснювати перевірку своїх припущень 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
-0,91 

9 
Уміння здійснювати оцінювання результатів за 

різними критеріями, формулювати оцінні судження 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
-0,84 

10 

Уміння усвідомлювати різноманітні аспекти перебігу 

процесу пошуку розв’язку: когнітивні, емоційні, 

поведінкові 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
-0,90 

11 

Уміння проводити моніторинг поточних форм 

розумової активності, регулювати значущість 

проблеми з урахуванням актуального стану 

інструментальний, 

метакогнітивний 

рівень 

-0,74 

12 
Самооцінка ступеня незадоволеності собою, 

результатами своєї роботи 

інформаційний, 

метакогнітивний  
-0,54 

13 
Самооцінка ступеня песимістичності в 

налаштовуванні на пошук рішення 

інформаційний, 

метакогнітивний  
-0,58 

 

Таблиця Ж.8  

Склад симптомокомплексу, що поєднує продуктивні засоби вирішення проблем 

та особливості самооцінювання 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 
Уміння організовувати процес осмислення моделі 

проблемно-конфліктної ситуації 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,68 

2 
Уміння організовувати внутрішній діалог, 

використовувати власний досвід 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,76 

3 
Уміння визначати новий сенс свого становища у 

проблемно-конфліктній ситуації… 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,53 
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Продовження табл. Ж.8 

4 
Прийняття рішень з орієнтацією на внутрішні 

стандарти 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,84 

5 

Некритичність в оцінці інформації, що заснована 

на інтуїтивному підході та орієнтації на внутрішні 

стандарти в розв’язуванні задачі 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,89 

6 
Діяльнісний стиль подолання проблемно-

конфліктної ситуації 

поведінковий, 

особистісний рівень 
0,62 

7 

Конструктивно-деструктивний рефлексивний 

стиль вирішення внутрішніх суперечностей в 

проблемно-конфліктних ситуаціях 

поведінковий, 

особистісний рівень 
0,43 

8 
Самооцінка здатності регулювати власну 

активність 

інформаційний, 

метакогнітивний  
-0,50 

9 
Самооцінка здатності здійснювати моніторинг 

поточної діяльності 

інформаційний, 

метакогнітивний  
-0,48 

10 
Самооцінка рівня активності в використанні знань 

та досвіду 

інформаційний, 

метакогнітивний  
-0,83 

11 
Рівень самооцінки психологічних властивостей, що 

визначають характер рефлексивної активності 

інформаційний, 

метакогнітивний  
-0,82 

12 

Загальний рівень сформованості метакогнітивної 

поінформованості суб’єкта стосовно рефлексивної 

активності 

інформаційний, 

метакогнітивний  
-0,45 

 

Таблиця Ж.9 

Склад симптомокомплексу, що поєднує власні домагання та оптимістичне 

очікування результатів 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 

Уміння проводити моніторинг поточних форм 

розумової активності, регулювати значущість 

проблеми з урахуванням актуального стану 

інструментальний, 

метакогнітивний 

рівень 

0,46 

2 
Самооцінка ступеня незадоволеності собою, 

результатами своєї роботи 

інформаційний, 

метакогнітивний  
0,48 

3 
Самооцінка ступеня песимістичності в 

налаштовуванні на пошук рішення 

інформаційний, 

метакогнітивний  
0,58 

4 Рівень домагань 
інформаційний, 

особистісний рівень 
0,82 

5 Рівень неадекватності домагань 
інформаційний, 

особистісний рівень 
0,92 

6 
Рівень оцінки відповідності домагань зовнішнім та 

внутрішнім стандартам 

інформаційний, 

особистісний рівень 
-0,91 

7 Самооцінка готовності до вирішення проблеми 
інформаційний, 

метакогнітивний  
-0,59 

8 Рівень сформованості моделі «Я-рефлексуючого» 
інформаційний, 

особистісний рівень 
-0,43 
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Таблиця Ж.10  

Склад симптомокомплексу, що поєднує вміння організовувати процес вирішення 

проблеми та мотивацію підвищувати свою обізнаність із теми «Рефлексія» 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 
Уміння усвідомлювати та пояснювати собі та 

іншим хід міркувань… 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,42 

2 
Уміння організовувати процес вирішення 

проблеми… 

інструментальний, 

метакогнітивний рівень 
0,47 

3 
Рівень значущості рефлексії в 

життєдіяльності людини 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
-0,89 

4 
Рівень необхідності знань із теми 

«Рефлексія» 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
-0,83 

5 

Рівень готовності докладати зусиль для 

знаходження додаткової інформації з теми 

«Рефлексія» 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
-0,81 

6 
Рівень оцінки загальної обізнаності стосовно 

рефлексії та рефлексивних здібностей 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
-0,63 

7 
Рівень оцінки готовності суб’єкта 

підвищувати обізнаність із теми «Рефлексія» 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
-0,84 

8 

Загальний рівень сформованості 

метакогнітивної поінформованості суб’єкта 

стосовно рефлексивної активності 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
-0,76 
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ДОДАТОК З 

Основні типи організації рефлексивної компетентності 

 

З.1. Якісні характеристики типів організації рефлексивної 

компетентності: 

Перший тип характеризується високим значенням за індексом загальної 

організації системи та вираженою тенденцією до інтеграції. Даний тип має 

низький рівень сформованості всієї рефлексивної компетентності та окремих її 

елементів. Він отримав назву «інтегрований тип» організації рефлексивної 

компетентності.  

Другому типу властиві низькі значення за індексом загальної організації та 

індексом дивергентності. У нього не вираженими є тенденції до інтеграції та 

диференціації, тому він отримав назву «тип із низьким рівнем інтеграції та 

диференціації елементів рефлексивної компетентності», або коротше 

«дезорганізований тип».  

Третій тип має високий рівень організації системи, оскільки елементи 

рефлексивної компетентності утворюють розгалужену структуру зв’язків і між 

компонентами системи, і між її різними рівнями організації. Система 

характеризується вираженим рівнем дивергентності, що говорить про її гнучкість 

у засобах компенсації. Даний тип організації отримав назву «організований тип із 

вираженою тенденцією до диференціації», або коротше «диференційований тип».  

Четвертий тип має найбільш суперечливу організацію, що виражається в 

низькому рівні загальної організації, але у високо виражених тенденціях до 

інтеграції та диференціації елементів системи, у високому рівні сформованості 

системи рефлексивної компетентності та її складових. У назві типу ми вирішили 

відобразити саме збалансованість мір вираженості тенденцій до інтеграції та 

диференціації, тому він отримав назву «збалансований тип» рефлексивної 

компетентності.  
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З.2. Кількісні характеристики типів організації рефлексивної 

компетентності: 

Таблиця З.1  

Інтегрований тип організації рефлексивної компетентності 

№ Показник 
Емпіричні значення t-критерію Стьюдента 

Дезорганізований 

тип 

Диференційований 

тип 

Збалансований 

тип 

Інформаційний компонент  

1 
Самооцінка ступеня незадоволеності 

собою, результатами своєї роботи 
  2,01* 

2 
Самооцінка схильності до 

нерегламентованих дій 
  2,27* 

3 Рівень оцінки власного потенціалу  3,53***  

4 
Рівень невідповідності реальних 

можливостей зовнішнім вимогам 
2,19*  2,44* 

5 
Рівень невідповідності домагань 

зовнішнім вимогам 
 2,07*  

Інструментальний компонент  

6 

Уміння усвідомлювати власні емоційні 

переживання, контролювати їх перебіг, 

підтримувати відчуття впевненості 

 1,99* 8,01*** 

7 
Уміння організовувати внутрішній 

діалог, використовувати власний досвід 
3,73*** 3,94***  

8 

Уміння гнучко змінювати позицію, 

вибирати нові способи вирішення 

проблеми 

 2,61*  

9 

Уміння проводити ретельний самоаналіз 

отриманих результатів, власних дій і 

здібностей, переосмислювати 

альтернативні способи подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 

3,73***   

10 
Загальний рівень розвитку рефлексивних 

умінь особистісного рівня 
2,68** 3,18**  

Поведінковий компонент 

11 
Прийняття рішень з орієнтацією на 

внутрішні стандарти (стратегія) 
 2,41*  

12 Економія ресурсів (стратегія) 2,73** 3,09** 3,06** 

13 Нерегламентованість дій (стратегія) 3,72** 3,72*** 4,26*** 

14 

Некритичність в оцінці інформації, що 

заснована на інтуїтивному підході та 

орієнтації на внутрішні стандарти в 

розв’язуванні задачі (стратегія) 

3,88*** 4,46*** 3,65*** 

15 Середній латентний час першої відповіді 2,55*   

16 
Уникаючий стиль подолання проблемно-

конфліктної ситуації 
 2,07* 6,97*** 

Примітка: у таблиці представлені ті результати, за якими визначений тип має більш високі 

значення показників; 

* − емпіричне значення критерію Стьюдента є значущим при α≥0,95; ** − значуще при 

α≥0,99; *** − значуще при α≥0,999. 
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Таблиця З.2  

Дезорганізований тип організації рефлексивної компетентності 

№ Показник 
Емпіричні значення t-критерію Стьюдента 
Інтегрований 

тип 

Диференційований 

тип 

Збалансований 

тип 

Інформаційний компонент  

1 
Самооцінка схильності до нерегламентованих 

дій 
3,50***   

2 

Рівень самооцінки психологічних 

властивостей, що визначають характер 

рефлексивної активності 

3,39**   

3 Рівень оцінки власного потенціалу  2,06*  

4 
Рівень невідповідності домагань зовнішнім 

вимогам 
 2,09*  

5 
Рівень оцінки відповідності домагань 

зовнішнім та внутрішнім стандартам 
2,45* 2,00*  

Інструментальний компонент  

6 

Уміння усвідомлювати власні емоційні 

переживання, контролювати їх перебіг, 

підтримувати відчуття впевненості 

 2,33* 7,82*** 

7 

Уміння утримувати себе в площині 

рефлексивних розмірковувань, аналізувати 

підстави власних дій, причини невдач 

3,63*** 2,35* 2,64* 

8 

Уміння упорядковувати процес пошуку 

рішення, здійснювати перевірку своїх 

припущень 

3,67*** 3,49*** 4,75*** 

9 

Уміння проводити оцінювання результатів за 

різними критеріями, формулювати оцінні 

судження 

3,98***  4,23*** 

10 

Уміння усвідомлювати різноманітні аспекти 

перебігу процесу пошуку розв’язку: 

когнітивні, емоційні, поведінкові 

3,89*** 2,95** 4,59*** 

11 
Загальний рівень розвитку рефлексивних 

умінь когнітивного рівня 
4,76*** 3,68*** 4,95*** 

12 

Уміння організовувати процес вирішення 

проблеми, спрямовувати зусилля на 

досягнення поставленої мети 

9,67*** 3,13*  

13 
Уміння прогнозувати можливі помилки і 

труднощі, аналізувати власні можливості 
8,01*** 2,01* 2,09* 

14 
Уміння регулювати власні емоційні стани, 

формувати налаштування на роботу 
3,55*** 2,59*  

15 
Уміння проводити планування, оцінку і 

перевірку своїх дій 
4,93*** 2,14*  

16 

Уміння створювати ймовірнісні моделі 

вирішення проблеми, проводити самоаналіз 

своїх дій, особливостей своєї поведінки 

3,77***   

17 

Уміння проводити моніторинг поточних форм 

розумової активності, регулювати значущість 

проблеми з урахуванням актуального стану 

4,65*** 3,42** 3,93*** 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


49 

Продовження табл. З.2 

18 

Уміння критично оцінювати свої 

інтелектуальні здібності, можливості та 

обмеження 

3,32**   

19 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

метакогнітивного рівня 
10,21*** 3,85***  

20 

Уміння визначати мету діяльності, 

встановлювати причинно-наслідкові зв'язки 

між отриманими результатами і характером 

організації проблемно-конфліктної ситуації 

3,28** 2,00*  

21 
Загальний рівень сформованості 

інструментального компонента 
4,91*** 2,82**  

Оцінно-мотиваційний компонент 

22 
Завдання на розвиток здібностей до самопізнання в 

майбутньому 
  2,48* 

23 Актуальність життєвих завдань в майбутньому  2,81** 2,15* 

Поведінковий компонент  

24 Глибинна обробка інформації (стратегія) 3,27**   

25 
Критичність в аналізі та оцінці інформації 

(стратегія) 
2,64*   

26 Використання алгоритмів (стратегія) 5,00***   

27 

Глибинна обробка та критичний аналіз 

інформації, засновані на раціональному 

підході до пошуку розв’язку задачі (стратегія) 

5,05***   

28 
Визначення причини виникнення проблеми 

(стратегія) 
2,19*   

29 
Готовність витрачати додаткові ресурси 

(стратегія) 
2,38*   

30 
Глибинна обробка інформації з критичною 

оцінкою результатів (стратегія) 
2,76**   

31 
Раціональний підхід до пошуку розв’язку 

задачі (стратегія) 
3,64***   

32 
Раціональний підхід до розв’язування задачі з 

орієнтацією на внутрішні стандарти (стратегія) 
2,00*   

33 
Загальний рівень сформованості рефлексивних 

стратегій розв’язування задач 
3,83***   

34 
Деструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 
2,00*  3,45** 

35 
Уникаючий стиль подолання проблемно-

конфліктної ситуації 
  4,57*** 

Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності суб’єкта 
2,63*   

Примітка: у таблиці представлені ті результати, за якими визначений тип має більш високі 

значення показників; 

* − емпіричне значення критерію Стьюдента є значущим при α≥0,95; ** − значуще при 

α≥0,99; *** − значуще при α≥0,999. 

 

 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


50 

Таблиця З.3  

Диференційований тип організації рефлексивної компетентності 

№ Показник 
Емпіричні значення t-критерію Стьюдента 
Інтегрований 

тип 

Дезорганізований 

тип 

Збалансований 

тип 

Інформаційний компонент  

1 
Рівень активності суб’єкта в відтворенні знань 

про специфіку рефлексивної активності (А1) 
3,31** 2,26*  

2 
Об’єм знань про специфіку рефлексивної 

активності (О1) 
3,63*** 2,00*  

3 
Об’єм знань про підстави рефлексивної 

активності, про переваги її застосування (О3) 
 2,20*  

4 
Рівень сформованості знань про специфіку 

рефлексивної активності 
3,47*** 2,01*  

5 

Рівень сформованості знань про засоби 

регулювання та розвитку різних форм 

рефлексії 

2,56*   

6 
Загальний рівень сформованості системи 

знань суб’єкта про рефлексію 
2,78** 2,00*  

7 
Самооцінка ступеня незадоволеності собою, 

результатами своєї роботи 
  2,64* 

8 
Самооцінка здатності регулювати власну 

активність 
2,31*   

9 
Самооцінка здатності проводити моніторинг 

поточної діяльності 
1,99*   

10 
Самооцінка рівня активності в використанні 

знань та досвіду 
2,77**   

11 
Самооцінка ступеня песимістичності в 

налаштовуванні на пошук рішення 
2,90**   

12 

Рівень самооцінки психологічних 

властивостей, що визначають характер 

рефлексивної активності 

3,75***   

13 
Рівень сформованості метакогнітивної 

поінформованості суб’єкта  
2,25*   

14 
Загальний рівень сформованості 

інформаційного компонента компетентності 
2,80**   

Інструментальний компонент  

15 

Уміння усвідомлювати та пояснювати собі та 

іншим хід міркувань, причини вибору певної 

стратегії розв’язання задачі 

2,28*   

16 

Уміння усвідомлювати власні емоційні 

переживання, контролювати їх перебіг, 

підтримувати відчуття впевненості 

  7,03** 

17 

Уміння упорядковувати процес пошуку 

рішення, здійснювати перевірку своїх 

припущень 

  2,41* 

18 

Уміння проводити оцінювання результатів за 

різними критеріями, формулювати оцінні 

судження 

2,70**  3,15** 
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Продовження табл. З.3 

19 

Уміння усвідомлювати різноманітні аспекти 

перебігу процесу пошуку розв’язку: 

когнітивні, емоційні, поведінкові 

  2,58* 

20 
Загальний рівень розвитку рефлексивних 

Умінь когнітивного рівня 
2,00*  3,14** 

21 

Уміння організовувати процес вирішення 

проблеми, спрямовувати зусилля на 

досягнення поставленої мети 

6,49***   

22 
Уміння прогнозувати можливі помилки і 

труднощі, аналізувати власні можливості 
6,43***   

23 
Уміння проводити планування, оцінку і 

перевірку своїх дій 
4,31***   

24 

Уміння створювати ймовірнісні моделі 

вирішення проблеми, проводити самоаналіз 

своїх дій, особливостей своєї поведінки 

2,35*   

25 

Уміння критично оцінювати свої 

інтелектуальні здібності, можливості та 

обмеження 

3,59***   

26 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

метакогнітивного рівня 
8,18***   

27 

Уміння проводити ретельний самоаналіз 

отриманих результатів, власних дій і 

здібностей, переосмислювати альтернативні 

способи подолання проблемно-конфліктної 

ситуації 

 3,07**  

28 
Загальний рівень сформованості 

інструментального компонента 
2,83**   

Оцінно-мотиваційний компонент 

29 
Рівень диференціації системи критеріїв 

оцінювання рефлексивної активності 
2,82**   

30 
Рівень інтеграції системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності 
  2,13* 

31 
Рівень когнітивної складності системи 

критеріїв оцінювання 
2,97** 2,00* 2,01* 

32 
Рівень сформованості здібності до планування 

власної активності 
2,08*   

33 
Загальний рівень сформованості здібностей до 

прогнозування власної активності 
2,28*   

34 
Рівень насиченості теперішнього життєвими 

завданнями 
 2,21*  

35 
Загальний рівень сформованості оцінно-

мотиваційного компонента 
3,15** 3,14**  

Поведінковий компонент  

36 Глибинна обробка інформації (стратегія) 2,89**   

37 
Критичність в аналізі та оцінці інформації 

(стратегія) 
2,73**   

38 Використання алгоритмів (стратегія) 4,08***   

39 

Глибинна обробка та критичний аналіз 

інформації, засновані на раціональному підході 

до пошуку розв’язку задачі (стратегія) 

4,62***   
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40 
Визначення причини виникнення проблеми 

(стратегія) 
2,23*   

41 
Глибинна обробка інформації з критичною 

оцінкою результатів (стратегія) 
2,62*   

42 
Раціональний підхід до пошуку розв’язку 

задачі (стратегія) 
2,93**   

43 
Раціональний підхід до розв’язування задачі з 

орієнтацією на внутрішні стандарти (стратегія) 
2,08*   

44 
Загальний рівень сформованості рефлексивних 

стратегій розв’язування задач 
3,24**   

45 Середній латентний час першої відповіді 16,67*** 19,99*** 8,48*** 

46 Кількість правильних відповідей 4,52*** 4,91*** 2,04* 

47 
Ефективність прийняття рішень в ситуації 

множинного вибору 
2,37* 3,31**  

48 
Загальний рівень вираженості рефлективності 

як стильової властивості 
7,13*** 7,94*** 4,73*** 

49 
Деструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 
  2,01* 

50 
Уникаючий стиль подолання проблемно-

конфліктної ситуації 
  4,44*** 

51 
Загальний рівень сформованості поведінкового 

компонента компетентності 
5,93*** 5,17***  

Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності суб’єкта 
5,94*** 2,77**  

Примітка: у таблиці представлені ті результати, за якими визначений тип має більш високі 

значення показників; * − емпіричне значення критерію Стьюдента є значущим при α≥0,95; ** − 

значуще при α≥0,99; *** − значуще при α≥0,999. 

 

Таблиця З.4  

Збалансований тип організації рефлексивної компетентності 

№ Показник 
Емпіричні значення t-критерію Стьюдента 

Інтегрований 

тип 

Дезорганізований 

тип 

Диференційований 

тип 

Інформаційний компонент  

1 
Рівень сформованості знань про специфіку 

рефлексивної активності 
2,01*   

2 
Самооцінка готовності до вирішення 
проблеми 

2,48*  2,63* 

3 
Самооцінка здатності регулювати власну 

активність 
2,40*   

4 
Самооцінка рівня активності в використанні 

знань та досвіду 
4,34***  2,30* 

5 

Рівень самооцінки психологічних 

властивостей, що визначають характер 

рефлексивної активності 

4,08***   

6 

Рівень сформованості метакогнітивної 

поінформованості суб’єкта стосовно 

рефлексивної активності 

2,65*   
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Продовження табл. З.4 

7 
Рівень оцінки відповідності домагань 

зовнішнім та внутрішнім стандартам 
2,07*   

8 
Рівень сформованості моделі «Я-

рефлексуючого» 
2,44*  2,61* 

9 
Загальний рівень сформованості 

інформаційного компонента компетентності 
3,57*** 2,14*  

Інструментальний компонент  

10 

Уміння усвідомлювати та пояснювати собі та 

іншим хід міркувань, причини вибору певної 

стратегії розв’язання задачі 

2,66*   

11 

Уміння організовувати процес вирішення 

проблеми, спрямовувати зусилля на 

досягнення поставленої мети 

10,47***  4,30*** 

12 
Уміння прогнозувати можливі помилки і 

труднощі, аналізувати власні можливості 
3,21**   

13 
Уміння регулювати власні емоційні стани, 

формувати налаштування на роботу 
5,51***  4,68*** 

14 
Уміння проводити планування, оцінку і 

перевірку своїх дій 
5,16***  2,26* 

15 

Уміння створювати ймовірнісні моделі 

вирішення проблеми, проводити самоаналіз 

своїх дій, особливостей своєї поведінки 

3,94***  2,43* 

16 

Уміння критично оцінювати свої 

інтелектуальні здібності, можливості та 

обмеження 

2,35*   

17 
Загальний рівень розвитку рефлексивних 

умінь метакогнітивного рівня 
9,53***  3,26** 

18 

Уміння реструктурувати модель проблемно-

конфліктної ситуації, формувати програми 

поведінки і саморозвитку 

5,44*** 3,41** 3,45** 

19 

Уміння визначати мету діяльності, 

встановлювати причинно-наслідкові зв'язки 

між отриманими результатами і характером 

організації проблемно-конфліктної ситуації 

4,37*** 2,12* 3,50*** 

20 
Уміння організовувати внутрішній діалог, 

використовувати власний досвід 
 2,36* 2,04* 

21 
Уміння гнучко змінювати позицію, вибирати 

нові способи вирішення проблеми 
  3,77*** 

22 
Загальний рівень розвитку рефлексивних 

умінь особистісного рівня 
3,11** 4,67*** 5,02*** 

23 
Загальний рівень сформованості 

інструментального компонента 
3,71*** 2,01* 2,00* 

Оцінно-мотиваційний компонент  

24 
Завдання на розвиток здібностей до 

саморегулювання в теперішньому 
 2,29*  

25 
Завдання на розвиток здібностей до 

самовизначення в теперішньому 
  2,36* 

26 

Рівень актуальності життєвих завдань у 

теперішньому 

 

 3,02**  
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Продовження табл. З.4 

27 
Рівень насиченості теперішнього життєвими 

завданнями 
 2,70*  

28 
Загальний рівень сформованості оцінно-

мотиваційного компонента 
2,1* 2,56*  

Поведінковий компонент  

29 Глибинна обробка інформації (стратегія) 3,01**   

30 Використання алгоритмів (стратегія) 5,43***   

31 

Глибинна обробка та критичний аналіз 

інформації, засновані на раціональному 

підході до пошуку розв’язку задачі 

(стратегія) 

4,65***   

32 
Готовність витрачати додаткові ресурси 

(стратегія) 
3,04**   

33 
Глибинна обробка інформації з критичною 

оцінкою результатів (стратегія) 
2,22*   

34 
Раціональний підхід до пошуку розв’язку 

задачі (стратегія) 
3,57***   

35 Самостійність у прийнятті рішень (стратегія) 2,04* 3,18** 2,43* 

36 

Раціональний підхід до розв’язування задачі з 

орієнтацією на внутрішні стандарти 

(стратегія) 

4,02*** 2,39* 2,08* 

37 
Загальний рівень сформованості рефлексивних 

стратегій розв’язування задач 
4,16***   

38 Середній латентний час першої відповіді 2,12* 3,69***  

39 Кількість правильних відповідей  2,21*  

40 
Загальний рівень вираженості 

рефлективності як стильової властивості 
 3,04**  

41 
Діяльнісний стиль подолання проблемно-

конфліктної ситуації 
 2,11* 2,42* 

42 

Діяльнісно-уникаючий стиль вирішення 

внутрішніх суперечностей в проблемно-

конфліктних ситуаціях 

5,55*** 5,13*** 5,84*** 

43 

Конструктивно-деструктивний рефлексивний 

стиль вирішення внутрішніх суперечностей в 

проблемно-конфліктних ситуаціях 

2,25* 3,27** 2,00* 

44 
Загальний рівень сформованості 

поведінкового компонента компетентності 
4,37*** 3,92***  

Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності суб’єкта 
6,15*** 3,42**  

Примітка: у таблиці представлені ті результати, за якими визначений тип має більш високі 

значення показників; 

* − емпіричне значення критерію Стьюдента є значущим при α≥0,95; ** − значуще при 

α≥0,99; *** − значуще при α≥0,999. 
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Таблиця З.5  

Етапи розвитку рефлексивної компетентності як системи, здатної до 

самоорганізації 

Характер 

зв’язків та 

трансформацій 

Етапи процесу самоорганізації 

висока інтеграція 

елементів 

зниження міри 

інтеграції 

підвищення  міри 

диференціації 

встановлення 

балансу між 

інтеграцією та 

диференціацією 

тип 

співвідношення 

зв’язків різних 

видів 

потужні 

міжкомпонентні 

та внутрішньо-

компонентні 

зв’язки, наявність 

внутрішньо-

рівневих 

відносин 

послаблення 

міжкомпонентних 

та внутрішньо-

рівневих зв’язків 

послаблення 

внутрішньо-

компонентних та 

посилення 

внутрішньо-

рівневих зв’язків  

подальше 

послаблення 

внутрішньо-

компонентних та 

посилення 

міжкомпонентних 

зв’язків 

зміни у 

внутрішній 

структурі  

наявність 

взаємозв’язків 

між загальним 

рівнем 

сформованості 

РК та всіма її 

складовими, 

значущі 

взаємовідносини 

між  інструмент. 

та поведінк. 

компонентами 

послаблення 

взаємозв’язків 

між  інструмент. 

та поведінк. 

компонентами, 

формування 

позитивної 

взаємозалежності 

між поведін. та 

інформац. 

компонентами 

незалежне 

функціонування 

компонентів 

системи РК по 

відношенню один 

до одного  

послаблення 

взаємозв’язків 

загального рівня 

сформованості 

РК з інформац. та 

оцінно-мотив. 

компонентами, 

посилення сили 

взаємозв’язку 

між поведін. та 

інструмен. 

компонентами 

зміни в рівні 

сформованості 

елементів 

високий рівень 

сформованості 

стратегій, 

пов’язаних із 

використанням 

внутр. стандартів, 

домінування 

уникаючого стилю, 

високий рівень 

розвитку вмінь 

особистісного 

рівня 

високий рівень 

сформованості 

вмінь 

когнітивного та 

метакогн. рівнів, 

домінування 

деструктивно-

рефлекс. стилю, 

висока орієнтація 

на майбутнє, 

відповідність 

домагань 

стандартам 

високий рівень 

сформованості 

системи знань 

суб’єкта про 

рефлексію, високий 

рівень когнітивної 

складності системи 

критеріїв оцінюван., 

виражений 

рефлективний 

стиль, високий 

рівень 

сформованості  РК 

високий рівень 

сформован. моделі 

«Я-рефлексуюч.», 

високий рівень 

сформованості 

вмінь метакогн. та 

особист. рівнів, 

домінування 

діяльнісного та 

конструктивно-

рефлексив. стилів, 

високий рівень 

сформованості  РК 

тип організації  інтегрований дезорганізований диференційований збалансований 
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ДОДАТОК И 

Результати порівняльного аналізу двох різновікових груп за показниками 

сформованості елементів рефлексивної компетентності 

Таблиця И.1  

Становлення складових оцінно-мотиваційного компонента рефлексивної 

компетентності  

№ Показники 

Середні значення 
Значення 

критерію 

Стьюдента 

Ранній 

юнацький 

вік (N=110) 

Зрілий 

юнацький 

вік (N=110) 

Загальний рівень сформованості здібностей до 

прогнозування власної активності 
4,35 5,48 4,09*** 

1 
Кількість визначених причин, пов’язаних з 

особливостями процесу розв’язування задачі 
0,41 0,88 4,27*** 

2 
Рівень суб’єктивної активності в визначенні 

причин 
3,58 4,09 2,32* 

3 
Рівень широти прогностичної активності при 

визначенні причин 
2,17 2,39 2,10* 

4 
Кількість визначених наслідків, пов’язаних із 

виникаючими труднощами в діяльності 
0,25 0,47 2,47* 

5 
Кількість визначених наслідків, пов’язаних із 

результатами діяльності 
0,98 1,41 3,34*** 

6 
Рівень суб’єктивної активності в визначенні 

наслідків 
2,55 3,29 3,86*** 

7 
Рівень широти прогностичної активності при 

визначенні наслідків 
1,73 2,13 3,96*** 

8 
Частота наближених у часі наслідків проблемно-

конфліктної ситуації 
1,05 1,42 2,39* 

9 Частота негативних прогнозів 2,18 2,74 2,99** 

10 
Рівень повноти змістовної складової майбутньої 

діяльності (при плануванні) 
2,27 2,86 2,15* 

11 
Рівень повноти підготовчих операцій (при 

плануванні) 
1,47 1,98 2,98** 

12 Рівень диференційованості плану 3,70 4,56 3,70*** 

13 
Відсоткова частка негативних прогнозів на 

майбутнє 
0,17 0,02 2,84** 

14 
Рівень сформованості здібності до визначення 

причин певних подій життєдіяльності 
4,45 5,23 3,31** 

15 
Рівень сформованості здібності до планування 

власної активності 
4,28 5,5 5,10*** 

16 
Завдання на розвиток здібностей до 

самовизначення в майбутньому 
0,27 -0,42 2,13* 

Загальний рівень сформованості оцінно-мотиваційного 

компонента компетентності 
4,55 5,20 2,51* 

Примітка: * – емпіричне значення критерію Стьюдента є значущим при α≥0,95; ** – 

значуще при α≥0,99; *** – значуще при α≥0,999. 
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Таблиця И.2  

Становлення складових інформаційного компонента рефлексивної 

компетентності  

№ Показники 

Середні значення 
Значення 

критерію 

Стьюдента 

Ранній 

юнацький 

вік (N=110) 

Зрілий 

юнацький 

вік (N=110) 

1 
Рівень активності суб’єкта в відтворенні знань 

про специфіку рефлексивної активності (А1) 
7,34 8,18 2,33* 

2 
Об’єм знань про специфіку рефлексивної 

активності (О1) 
6,96 8,31 3,17** 

3 
Об’єм знань про різні засоби впливу на 

рефлексивну активність суб’єкта (О2) 
5,22 6,25 3,27** 

4 
Об’єм знань про засоби регуляювання та 

розвитку різних форм рефлексії (О3) 
8,83 10,21 3,05** 

5 

Рівень відкритості системи знань суб’єкта про 

особливості рефлексії, рефлексивної активності 

(В) 

6,06 6,43 2,12* 

6 
Рівень сформованості знань про специфіку 

рефлексивної активності 
4,69 5,56 3,38*** 

7 
Рівень сформованості знань про засоби 

регулювання та розвитку різних форм рефлексії 
4,75 5,49 2,87** 

8 

Рівень сформованості знань про підстави 

рефлексивної активності, про переваги її 

застосування 

5,11 5,21 0,38 

Загальний рівень сформованості системи знань 

суб’єкта про рефлексію 
4,79 5,50 2,67** 

9 Самооцінка готовності до вирішення проблеми 40,69 42,59 2,04* 

10 Рівень обізнаності за темою «Рефлексія» -0,09 0,24 2,76** 

11 Рівень необхідності знань із теми «Рефлексія» -0,25 -0,002 1,98* 

12 
Рівень самооцінки психологічних властивостей, 

що визначають характер рефлексивної активності 
0,05 0,23 0,74 

13 
Рівень оцінки загальної обізнаності стосовно 

рефлексії та рефлексивних здібностей 
0,18 -0,22 2,82** 

14 
Рівень оцінки готовності суб’єкта підвищувати 

обізнаність із теми «Рефлексія» 
-0,28 0,05 1,47 

Загальний рівень сформованості метакогнітивної 

поінформованості суб’єкта стосовно рефлексивної 

активності 

4,94 4,86 0,33 

15 
Рівень самооцінки своїх актуальних та 

потенційних можливостей 
0,04 -0,23 1,62 

16 
Рівень оцінки відповідності домагань зовнішнім 

та внутрішнім стандартам 
0,04 -0,02 0,21 

Рівень сформованості моделі «Я-рефлексуючого» 4,91 4,49 1,78 

Загальний рівень сформованості інформаційного 

компонента рефлексивної компетентності 
4,71 4,80 0,33 

Примітка: * – емпіричне значення критерію Стьюдента є значущим при α≥0,95; ** – 

значуще при α≥0,99; *** – значуще при α≥0,999. 
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Таблиця И.3  

Становлення складових інструментального компонента рефлексивної 

компетентності  

№ Показники 

Середні значення 
Значення 

критерію 

Стьюдента 

Ранній 

юнацький 

вік (N=110) 

Зрілий 

юнацький 

вік (N=110) 

Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

когнітивного рівня 
4,69 4,93 0,93 

1 
Уміння упорядковувати процес пошуку рішення, 

здійснювати перевірку своїх припущень 
20,27 21,68 1,98* 

Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

метакогнітивного рівня 
5,15 5,16 0,03 

Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

особистісного рівня 
4,78 5,27 1,83 

2 
Уміння гнучко змінювати позицію, вибирати нові 

способи вирішення проблеми 
21,33 22,95 2,38* 

Загальний рівень сформованості інструментального 

компонента рефлексивної компетентності 
4,8 5,14 1,26 

Примітка: * –- емпіричне значення критерію Стьюдента є значущим при α≥0,95; ** – 

значуще при α≥0,99; *** – значуще при α≥0,999. 

 

Таблиця И.4  

Становлення складових поведінкового компонента рефлексивної компетентності  

№ Показники 

Середні значення 
Значення 

критерію 

Стьюдента 

Ранній 

юнацький 

вік (N=110) 

Зрілий 

юнацький 

вік (N=110) 

Загальний рівень сформованості рефлексивних 

стратегій розв’язування задач 
5,23 5,22 0,05 

1 
Готовність витрачати додаткові ресурси (форма 

«Критичність в аналізі та оцінці інформації») 
2,19 2,51 2,26* 

2 
Глибинна обробка інформації з критичною 

оцінкою результатів 
4,52 5,25 2,54* 

3 Раціональний підхід до пошуку розв’язку задачі 3,40 3,83 1,99* 

Загальний рівень вираженості рефлективності як 

стильової властивості 
5,25 5,05 0,78 

Конструктивно-деструктивний рефлексивний стиль 

вирішення внутрішніх суперечностей в проблемно-

конфліктних ситуаціях 

4,96 5,14 0,69 

Загальний рівень сформованості поведінкового 

компонента рефлексивної компетентності 
5,14 5,11 0,11 

Примітка: * –- емпіричне значення критерію Стьюдента є значущим при α≥0,95; ** – 

значуще при α≥0,99; *** – значуще при α≥0,999. 
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ДОДАТОК К 

Особливості структурної організації системи рефлексивної компетентності 

осіб раннього юнацького віку 

Таблиця К.1  

Склад фактора, що відображає уявлення про власні рефлексивні здібності, 

раціональні рефлексивні стратегії та рефлексивний стиль (ранній юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 
Самооцінка ступеня незадоволеності собою, 

результатами своєї роботи 
інформаційний -0,31 

2 Самооцінка готовності до вирішення проблеми інформаційний 0,43 

3 Самооцінка здатності регулювати власну активність інформаційний 0,52 

4 Самооцінка схильності до нерегламентованих дій інформаційний -0,40 

5 
Самооцінка рівня активності в використанні знань та 

досвіду 
інформаційний 0,43 

6 
Рівень самооцінки психологічних властивостей, що 

визначають характер рефлексивної активності 
інформаційний 0,46 

7 
Деструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 
поведінковий -0,56 

8 
Уникаючий стиль подолання проблемно-конфліктної 

ситуації 
поведінковий -0,58 

9 

Конструктивно-деструктивний рефлексивний стиль 

вирішення внутрішніх суперечностей в проблемно-

конфліктних ситуаціях 

поведінковий 0,61 

10 Раціональний підхід до пошуку розв’язку задачі поведінковий 0,85 

11 
Раціональний підхід до розв’язування задачі з 

орієнтацією на внутрішні стандарти 
поведінковий 0,81 

12 
Некритичність в оцінці інформації, що заснована на 

інтуїтивному підході … 
поведінковий -0,50 

13 
Загальний рівень сформованості рефлексивних 

стратегій розв’язування задач 
поведінковий 0,60 

14 
Загальний рівень сформованості поведінкового 

компонента рефлексивної компетентності 
поведінковий 0,58 

15 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,37 

 

Таблиця К.2  

Склад фактора, що відображає поєднання системи знань про рефлексію та 

метакогнітивну обізнаність суб’єкта з теми «Рефлексія» (ранній юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 
Рівень сформованості знань про специфіку 

рефлексивної активності 
інформаційний  0,72 
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Продовження табл. К. 2 

2 
Рівень сформованості знань про засоби регулювання та 

розвитку різних форм рефлексії 
інформаційний  0,61 

3 
Рівень сформованості знань про підстави рефлексивної 

активності, про переваги її застосування 
інформаційний  0,66 

4 
Загальний рівень сформованості системи знань 

суб’єкта про рефлексію 
інформаційний 0,78 

5 Рівень значущості рефлексії в життєдіяльності людини інформаційний 0,56 

6 Рівень необхідності знань із теми «Рефлексія» інформаційний 0,62 

7 
Рівень готовності докладати зусиль для знаходження 

додаткової інформації з теми «Рефлексія» 
інформаційний 0,63 

8 
Рівень оцінки готовності суб’єкта підвищувати 

обізнаність із теми «Рефлексія» 
інформаційний 0,71 

9 
Загальний показник сформованості метакогнітивної 

поінформованості суб’єкта 
інформаційний 0,75 

10 
Загальний рівень сформованості інформаційного 

компонента рефлексивної компетентності 
інформаційний 0,85 

11 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,42 

 

Таблиця К.3  

Склад фактора, що відображає характер організації моделі «Я-рефлексуючого» 

(ранній юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 Рівень оцінки власного потенціалу інформаційний -0,67 

2 Рівень домагань інформаційний -0,72 

3 
Рівень невідповідності реальних можливостей 

зовнішнім вимогам 
інформаційний -0,76 

4 Рівень неадекватності домагань інформаційний -0,87 

5 Рівень невідповідності домагань зовнішнім вимогам інформаційний -0,33 

6 Рівень неспроможності відповідати вимогам ззовні інформаційний -0,87 

7 
Рівень оцінки відповідності домагань зовнішнім та 

внутрішнім стандартам 
інформаційний 0,9 

8 Рівень сформованості моделі «Я-рефлексуючого» інформаційний 0,49 

9 Самооцінка готовності до вирішення проблеми інформаційний 0,50 

10 
Загальний рівень сформованості інформаційного 

компонента рефлексивної компетентності 
інформаційний 0,25 

11 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,23 
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Таблиця К.4 

Склад фактора, що відображає поєднання метакогнітивної поінформованості 

суб’єкта стосовно власної рефлексивної активності та особистісних рефлексивних 

умінь (ранній юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 
Самооцінка ступеня незадоволеності собою, 

результатами своєї роботи 
інформаційний 0,31 

2 Самооцінка схильності до нерегламентованих дій інформаційний 0,35 

3 
Самооцінка рівня активності в використанні знань та 

досвіду 
інформаційний -0,30 

4 Рівень обізнаності за темою «Рефлексія» інформаційний 0,61 

5 Рівень необхідності знань із теми «Рефлексія» інформаційний 0,37 

6 
Рівень готовності докладати зусиль для знаходження 

додаткової інформації з теми «Рефлексія» 
інформаційний 0,44 

7 
Рівень оцінки загальної обізнаності стосовно 

рефлексії та рефлексивних здібностей 
інформаційний 0,49 

8 
Рівень оцінки готовності суб’єкта підвищувати 

обізнаність із теми «Рефлексія» 
інформаційний 0,46 

9 

Уміння реструктурувати модель проблемно-

конфліктної ситуації, формувати програми поведінки 

і саморозвитку 

інструментальний 0,42 

10 

Уміння проводити ретельний самоаналіз отриманих 

результатів, власних дій і здібностей, 

переосмислювати альтернативні способи подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 

інструментальний 0,38 

11 

Уміння визначати новий сенс свого становища у 

проблемно-конфліктній ситуації, співвідносити 

актуальні цілі діяльності з загальним сенсом життя 

інструментальний 0,53 

12 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

особистісного рівня 
інструментальний 0,43 

13 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,18 

 

Таблиця К.5  

Склад фактора, що відображає поєднання когнітивних та метакогнітивних 

рефлексивних умінь (ранній юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 

Уміння утримувати себе в площині рефлексивних 

розмірковувань, аналізувати підстави власних дій, 

причини невдач 

інструментальний 0,51 

2 
Уміння упорядковувати процес пошуку рішення, 

здійснювати перевірку своїх припущень 
інструментальний 0,55 

3 
Уміння проводити оцінювання результатів за різними 

критеріями, формулювати оцінні судження 
інструментальний 0,65 
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Продовження табл. К.5 

4 

Уміння усвідомлювати різноманітні аспекти перебігу 

процесу пошуку розв’язку: когнітивні, емоційні, 

поведінкові 

інструментальний 0,58 

5 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

когнітивного рівня 
інструментальний 0,79 

6 

Уміння організовувати процес вирішення проблеми, 

спрямовувати зусилля на досягнення поставленої 

мети 

інструментальний 0,29 

7 
Уміння прогнозувати можливі помилки і труднощі, 

аналізувати власні можливості 
інструментальний 0,55 

8 
Уміння проводити планування, оцінку і перевірку 

своїх дій 
інструментальний 0,38 

9 

Уміння створювати ймовірнісні моделі вирішення 

проблеми, проводити самоаналіз своїх дій, 

особливостей своєї поведінки 

інструментальний 0,35 

10 

Уміння проводити моніторинг поточних форм 

розумової активності, регулювати значущість 

проблеми з урахуванням актуального стану 

інструментальний 0,42 

11 
Уміння критично оцінювати свої інтелектуальні 

здібності, можливості та обмеження 
інструментальний 0,46 

12 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

метакогнітивного рівня 
інструментальний 0,53 

13 
Загальний рівень сформованості інструментального 

компонента рефлексивної компетентності 
інструментальний 0,66 

14 
Конструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 
поведінковий 0,50 

15 
Самооцінка здатності проводити моніторинг поточної 

діяльності 
інформаційний 0,42 

16 
Самооцінка ступеня песимістичності в 

налаштовуванні на пошук рішення 
інформаційний 0,55 

17 
Рівень самооцінки психологічних властивостей, що 

визначають характер рефлексивної активності 
інформаційний 0,36 

18 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,41 

 

Таблиця К.6  

Склад фактора, що відображає організацію особистісних рефлексивних умінь  

(ранній юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 

Уміння організовувати процес осмислення моделі 

проблемно-конфліктної ситуації 

 

інструментальний 0,71 

2 

Уміння визначати мету діяльності, встановлювати 

причинно-наслідкові зв'язки між отриманими 

результатами і характером організації проблемно-

конфліктної ситуації 

інструментальний 0,31 
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Продовження табл. К.6 

3 
Уміння організовувати внутрішній діалог, 

використовувати власний досвід 
інструментальний 0,34 

4 
Уміння гнучко змінювати позицію, вибирати нові 

способи вирішення проблеми 
інструментальний 0,64 

5 

Уміння проводити ретельний самоаналіз отриманих 

результатів, власних дій і здібностей, 

переосмислювати альтернативні способи подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 

інструментальний -0,30 

6 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

особистісного рівня 
інструментальний 0,54 

7 
Уміння регулювати власні емоційні стани, формувати 

налаштування на роботу 
інструментальний 0,53 

8 

Уміння проводити моніторинг поточних форм 

розумової активності, регулювати значущість 

проблеми з урахуванням актуального стану 

інструментальний 0,43 

9 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

метакогнітивного рівня 
інструментальний 0,35 

10 
Загальний рівень сформованості інструментального 

компонента рефлексивної компетентності 
інструментальний 0,43 

11 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,18 

 

Таблиця К.7  

Склад фактора, що відображає характер організації системи життєвих завдань на 

саморозвиток (ранній юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 
Рівень актуальності життєвих завдань у теперішньому оцінно-

мотиваційний 
0,82 

2 
Рівень актуальності життєвих завдань у майбутньому оцінно-

мотиваційний 
-0,75 

3 
Рівень насиченості теперішнього життєвими 

завданнями 

оцінно-

мотиваційний 
0,84 

4 

Загальний рівень сформованості оцінно-

мотиваційного компонента рефлексивної 

компетентності 

оцінно-

мотиваційний 
0,52 

5 
Діяльнісний стиль подолання проблемно-конфліктної 

ситуації 
поведінковий 0,56 

6 
Конструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 
поведінковий 0,35 

7 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,25 
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Таблиця К.8  

Склад фактора, що відображає характер організації системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності суб’єкта (ранній юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 
Рівень диференціації системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності 

оцінно-

мотиваційний 
0,70 

2 
Рівень інтеграції системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності 

оцінно-

мотиваційний 
0,66 

3 
Рівень когнітивної складності системи критеріїв 

оцінювання 

оцінно-

мотиваційний 
0,88 

4 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,21 

 

Таблиця К.9  

Склад фактора, що відображає характер організації системи здібностей суб’єкта 

до прогнозування власної активності (ранній юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 
Рівень сформованості здібності до визначення причин 

певних подій життєдіяльності 

оцінно-

мотиваційний 
0,42 

2 
Рівень сформованості здібності до розуміння 

наслідків подій життєдіяльності 

оцінно-

мотиваційний 
0,64 

3 
Рівень сформованості здібності до планування власної 

активності 

оцінно-

мотиваційний 
0,63 

4 
Рівень сформованості здібності до визначення 

перспектив розвитку в майбутньому 

оцінно-

мотиваційний 
0,55 

5 
Загальний рівень сформованості здібностей до 

прогнозування власної активності 

оцінно-

мотиваційний 
0,88 

6 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,25 

 

Таблиця К.10  

Склад фактора, що відображає характер організації стратегій, орієнтованих на 

застосування внутрішніх стандартів (ранній юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 
Прийняття рішень з орієнтацією на внутрішні 

стандарти 
поведінковий 0,80 

2 

Некритичність в оцінці інформації, що заснована на 

інтуїтивному підході та орієнтації на внутрішні 

стандарти в розв’язуванні задачі 

поведінковий 0,69 
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Продовження табл. К.10 

3 
Раціональний підхід до розв’язування задачі з 

орієнтацією на внутрішні стандарти 
поведінковий 0,22 

4 
Загальний рівень сформованості рефлексивних 

стратегій розв’язування задач 
поведінковий 0,27 

5 
Загальний рівень сформованості поведінкового 

компонента рефлексивної компетентності 
поведінковий 0,27 

6 
Рівень самооцінки своїх актуальних та потенційних 

можливостей 
інформаційний 0,40 

 

Таблиця К.11  

Склад фактора, що відображає характер організації рефлективності як когнітивно-

стильової властивості особистості (ранній юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 Середній латентний час першої відповіді поведінковий 0,35 

2 Кількість правильних відповідей поведінковий 0,85 

3 
Загальний рівень вираженості рефлективності як 

стильової властивості 
поведінковий 0,84 

4 
Загальний рівень сформованості поведінкового 

компонента рефлексивної компетентності 
поведінковий 0,46 

5 
Рівень самооцінки своїх актуальних та потенційних 

можливостей 
інформаційний -0,43 

6 Рівень сформованості моделі «Я-рефлексуючого» інформаційний -0,41 

 

Таблиця К.12  

Склад фактора, що відображає характер організації стратегій, пов’язаних з 

глибинною обробкою та критичними аналізом інформації (ранній юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 Глибинна обробка інформації поведінковий 0,71 

2 Критичність в аналізі та оцінці інформації поведінковий 0,69 

3 

Глибинна обробка та критичний аналіз інформації, 

засновані на раціональному підході до пошуку 

розв’язку задачі 

поведінковий 0,73 

4 
Глибинна обробка інформації з критичною оцінкою 

результатів 
поведінковий 0,81 

5 
Загальний рівень сформованості рефлексивних 

стратегій розв’язування задач 
поведінковий 0,62 

6 
Загальний рівень сформованості поведінкового 

компонента рефлексивної компетентності 
поведінковий 0,38 

7 
Уміння прогнозувати можливі помилки і труднощі, 

аналізувати власні можливості 
інструментальний 0,42 
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Продовження табл. К. 12 

8 
Уміння здійснювати планування, оцінку і перевірку 

своїх дій 
інструментальний 0,43 

9 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,41 
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ДОДАТОК Л 

Особливості структурної організації системи рефлексивної компетентності 

осіб зрілого юнацького віку 

Таблиця Л.1  

Склад фактора, що відображає поєднання особливостей організації 

метакогнітивної поінформованості, моделі «Я-рефлексуючого», особистісних 

рефлексивних умінь та рефлексивних стильових властивостей  

(зрілий юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 
Самооцінка ступеня незадоволеності собою, 

результатами своєї роботи 
інформаційний -0,41 

2 Самооцінка готовності до вирішення проблеми інформаційний 0,65 

3 Самооцінка здатності регулювати власну активність інформаційний 0,31 

4 
Рівень самооцінки психологічних властивостей, що 

визначають характер рефлексивної активності 
інформаційний 0,25 

5 Рівень оцінки власного потенціалу інформаційний -0,63 

6 Рівень домагань інформаційний -0,73 

7 
Рівень невідповідності реальних можливостей 

зовнішнім вимогам 
інформаційний -0,74 

8 Рівень неадекватності домагань інформаційний -0,82 

9 Рівень невідповідності домагань зовнішнім вимогам інформаційний -0,24 

10 Рівень неспроможності відповідати вимогам ззовні інформаційний -0,76 

11 
Рівень самооцінки своїх актуальних та потенційних 

можливостей 
інформаційний -0,25 

12 
Рівень оцінки відповідності домагань зовнішнім та 

внутрішнім стандартам 
інформаційний 0,81 

13 Рівень сформованості моделі «Я-рефлексуючого» інформаційний 0,35 

14 
Уміння організовувати процес осмислення моделі 

проблемно-конфліктної ситуації 
інструментальний 0,37 

15 

Уміння реструктурувати модель проблемно-

конфліктної ситуації, формувати програми поведінки 

і саморозвитку 

інструментальний 0,38 

16 

Уміння визначати мету діяльності, встановлювати 

причинно-наслідкові зв'язки між отриманими 

результатами і характером організації проблемно-

конфліктної ситуації 

інструментальний 0,42 

17 

Уміння організовувати внутрішній діалог, 

використовувати власний досвід 

 

інструментальний 0,23 
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Продовження табл. Л.1 

18 
Уміння гнучко змінювати позицію, вибирати нові 

способи вирішення проблеми 
інструментальний 0,57 

19 

Уміння визначати новий сенс свого становища у 

проблемно-конфліктній ситуації, співвідносити 

актуальні цілі діяльності з загальним сенсом життя 

інструментальний 0,31 

20 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

особистісного рівня 
інструментальний 0,65 

21 
Уміння організовувати процес вирішення проблеми, 

спрямовувати зусилля на досягнення мети 
інструментальний 0,51 

22 
Уміння регулювати власні емоційні стани, формувати 

налаштування на роботу 
інструментальний 0,60 

23 
Уміння проводити планування, оцінку і перевірку 

своїх дій 
інструментальний 0,39 

24 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

метакогнітивного рівня 
інструментальний 0,47 

25 
Загальний рівень сформованості інструментального 

компонента рефлексивної компетентності 
інструментальний 0,57 

26 
Діяльнісний стиль подолання проблемно-конфліктної 

ситуації 
поведінковий 0,33 

27 
Конструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 
поведінковий 0,28 

28 
Деструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 
поведінковий -0,60 

29 
Уникаючий стиль подолання проблемно-конфліктної 

ситуації 
поведінковий -0,37 

30 

Конструктивно-деструктивний рефлексивний стиль 

вирішення внутрішніх суперечностей в проблемно-

конфліктних ситуаціях 

поведінковий 0,59 

31 
Загальний рівень сформованості поведінкового 

компонента рефлексивної компетентності 
поведінковий 0,49 

32 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,48 

 

Таблиця Л.2 

Склад фактора, що відображає поєднання системи знань суб’єкта про рефлексію 

та системи прогностичних здібностей (зрілий юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 
Рівень сформованості знань про специфіку 

рефлексивної активності 
інформаційний  0,69 

2 
Рівень сформованості знань про засоби регулювання 

та розвитку різних форм рефлексії 
інформаційний  0,77 

3 
Рівень сформованості знань про підстави 

рефлексивної активності, про переваги її застосування 
інформаційний  0,74 

4 
Загальний рівень сформованості системи знань 

суб’єкта про рефлексію 
інформаційний 0,88 

5 Рівень обізнаності за темою «Рефлексія» інформаційний 0,52 
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Продовження табл. Л.2 

6 
Загальний рівень сформованості інформаційного 

компонента рефлексивної компетентності 
інформаційний 0,41 

7 
Рівень сформованості здібності до визначення причин 

певних подій життєдіяльності 

оцінно-

мотиваційний 
0,37 

8 
Рівень сформованості здібності до розуміння 

наслідків подій життєдіяльності 

оцінно-

мотиваційний 
0,27 

9 
Рівень сформованості здібності до планування власної 

активності 

оцінно-

мотиваційний 
0,35 

10 
Рівень сформованості здібності до визначення 

перспектив розвитку в майбутньому 

оцінно-

мотиваційний 
0,47 

11 
Загальний рівень сформованості здібностей до 

прогнозування власної активності 

оцінно-

мотиваційний 
0,54 

12 Середній латентний час першої відповіді поведінковий 0,46 

13 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,47 

 

Таблиця Л.3  

Склад фактора, що відображає метакогнітивну обізнаність суб’єкта стосовно 

власної рефлексивної активності (зрілий юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 Рівень значущості рефлексії в життєдіяльності людини інформаційний  0,66 

2 Рівень необхідності знань із теми «Рефлексія» інформаційний  0,81 

3 
Рівень готовності докладати зусиль для знаходження 

додаткової інформації з теми «Рефлексія» 
інформаційний  0,77 

4 
Рівень оцінки загальної обізнаності стосовно рефлексії 

та рефлексивних здібностей 
інформаційний 0,46 

5 
Рівень оцінки готовності суб’єкта підвищувати 

обізнаність із теми «Рефлексія» 
інформаційний 0,87 

6 
Загальний показник сформованості метакогнітивної 

поінформованості суб’єкта 
інформаційний 0,73 

7 
Загальний рівень сформованості інформаційного 

компонента рефлексивної компетентності 
інформаційний 0,47 

8 
Діяльнісний стиль подолання проблемно-конфліктної 

ситуації 
поведінковий 0,43 

9 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,27 
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Таблиця Л.4  

Склад фактора, що відображає поєднання моделі «Я-рефлексуючого» та 

особливостей організації метакогнітивної поінформованості суб’єкта стосовно 

власної рефлексивної активності (зрілий юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 
Рівень невідповідності реальних можливостей 

зовнішнім вимогам 
інформаційний -0,26 

2 Рівень невідповідності домагань зовнішнім вимогам інформаційний -0,72 

3 
Рівень самооцінки своїх актуальних та потенційних 

можливостей 
інформаційний 0,79 

4 Рівень сформованості моделі «Я-рефлексуючого» інформаційний 0,78 

5 
Самооцінка ступеня незадоволеності собою, 

результатами своєї роботи 
інформаційний -0,33 

6 Самооцінка готовності до вирішення проблеми інформаційний 0,24 

7 Самооцінка здатності регулювати власну активність інформаційний 0,44 

8 Самооцінка схильності до нерегламентованих дій інформаційний -0,23 

9 
Самооцінка рівня активності в використанні знань та 

досвіду 
інформаційний 0,31 

10 
Рівень самооцінки психологічних властивостей, що 

визначають характер рефлексивної активності 
інформаційний 0,45 

11 
Загальний показник сформованості метакогнітивної 

поінформованості суб’єкта 
інформаційний 0,30 

12 
Загальний рівень сформованості інформаційного 

компонента рефлексивної компетентності 
інформаційний 0,61 

13 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,18 

 

Таблиця Л.5  

Склад фактора, що відображає організацію когнітивних рефлексивних умінь 

(зрілий юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 

Уміння усвідомлювати та пояснювати собі та іншим 

хід міркувань, причини вибору певної стратегії 

розв’язання задачі 

інструментальний 0,21 

2 

Уміння усвідомлювати власні емоційні переживання, 

контролювати їх перебіг, підтримувати відчуття 

впевненості 

інструментальний 0,52 

3 

Уміння утримувати себе в площині рефлексивних 

розмірковувань, аналізувати підстави власних дій, 

причини невдач 

інструментальний 0,37 

4 

Уміння упорядковувати процес пошуку рішення, 

здійснювати перевірку своїх припущень 

 

інструментальний 0,45 
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Продовження табл. Л.5 

5 
Уміння проводити оцінювання результатів за 

різними критеріями, формулювати оцінні судження 
інструментальний 0,64 

6 

Уміння усвідомлювати різноманітні аспекти перебігу 

процесу пошуку розв’язку: когнітивні, емоційні, 

поведінкові 

інструментальний 0,79 

7 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

когнітивного рівня  
інструментальний 0,83 

8 
Загальний рівень сформованості інструментального 

компонента рефлексивної компетентності 
інструментальний 0,50 

9 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,18 

 

Таблиця Л.6  

Склад фактора, що відображає поєднання метакогнітивних рефлексивних умінь та 

особливостей організації системи критеріїв оцінювання власної рефлексивної 

активності (зрілий юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 

Уміння організовувати процес вирішення проблеми, 

спрямовувати зусилля на досягнення поставленої 

мети 

інструментальний 0,38 

2 
Уміння прогнозувати можливі помилки і труднощі, 

аналізувати власні можливості 
інструментальний 0,54 

3 
Уміння проводити планування, оцінку і перевірку 

своїх дій 
інструментальний 0,54 

4 

Уміння проводити моніторинг поточних форм 

розумової активності, регулювати значущість 

проблеми з урахуванням актуального стану 

інструментальний 0,51 

5 
Уміння критично оцінювати свої інтелектуальні 

здібності, можливості та обмеження 
інструментальний 0,21 

6 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

метакогнітивного рівня 
інструментальний 0,59 

7 
Загальний рівень сформованості інструментального 

компонента рефлексивної компетентності 
інструментальний 0,38 

8 
Рівень диференціації системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності 

оцінно-

мотиваційний 
0,43 

9 
Рівень інтеграції системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності 

оцінно-

мотиваційний 
0,36 

10 
Рівень когнітивної складності системи критеріїв 

оцінювання 

оцінно-

мотиваційний 
0,52 

11 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,31 
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Таблиця Л.7  

Склад фактора, що відображає поєднання особливостей організації системи 

критеріїв оцінювання рефлексивної активності та системи життєвих завдань на 

саморозвиток (зрілий юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 
Рівень диференціації системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності 

оцінно-

мотиваційний 
0,28 

2 
Рівень інтеграції системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності 

оцінно-

мотиваційний 
0,51 

3 
Рівень когнітивної складності системи критеріїв 

оцінювання 

оцінно-

мотиваційний 
0,53 

4 
Рівень актуальності життєвих завдань у 

теперішньому 

оцінно-

мотиваційний 
0,81 

5 
Рівень актуальності життєвих завдань у майбутньому оцінно-

мотиваційний 
-0,81 

6 
Рівень насиченості теперішнього життєвими 

завданнями 

оцінно-

мотиваційний 
0,87 

7 

Загальний рівень сформованості оцінно-

мотиваційного компонента рефлексивної 

компетентності 

оцінно-

мотиваційний 
0,77 

8 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,33 

 

Таблиця Л.8  

Склад фактора, що відображає характер організації системи здібностей до 

прогнозування власної активності (зрілий юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 
Рівень сформованості здібності до визначення 

причин певних подій життєдіяльності 

оцінно-

мотиваційний 
0,22 

2 
Рівень сформованості здібності до розуміння 

наслідків подій життєдіяльності 

оцінно-

мотиваційний 
0,56 

3 
Рівень сформованості здібності до планування 

власної активності 

оцінно-

мотиваційний 
0,56 

4 
Рівень сформованості здібності до визначення 

перспектив розвитку в майбутньому 

оцінно-

мотиваційний 
0,33 

5 
Загальний рівень сформованості здібностей до 

прогнозування власної активності 

оцінно-

мотиваційний 
0,60 

 

 

 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


73 

Таблиця Л.9  

Склад фактора, що відображає характер організації стратегій, пов’язаних з 

глибинною обробкою та критичними аналізом інформації (зрілий юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 Глибинна обробка інформації поведінковий 0,76 

2 Критичність в аналізі та оцінці інформації поведінковий 0,61 

3 

Глибинна обробка та критичний аналіз інформації, 

засновані на раціональному підході до пошуку 

розв’язку задачі 

поведінковий 0,80 

4 
Глибинна обробка інформації з критичною оцінкою 

результатів 
поведінковий 0,80 

5 Раціональний підхід до пошуку розв’язку задачі поведінковий 0,23 

6 
Раціональний підхід до розв’язування задачі з 

орієнтацією на внутрішні стандарти 
поведінковий 0,21 

7 
Загальний рівень сформованості рефлексивних 

стратегій розв’язування задач 
поведінковий 0,76 

8 
Загальний рівень сформованості поведінкового 

компонента рефлексивної компетентності 
поведінковий 0,41 

9 
Загальний рівень сформованості інструментального 

компонента рефлексивної компетентності 
інструментальний 0,31 

10 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,25 

 

Таблиця Л.10  

Склад фактора, що відображає характер організації раціональних стратегій 

подолання проблемних ситуацій (зрілий юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 Раціональний підхід до пошуку розв’язку задачі поведінковий 0,73 

2 
Раціональний підхід до розв’язування задачі з 

орієнтацією на внутрішні стандарти 
поведінковий 0,65 

3 

Некритичність в оцінці інформації, що заснована на 

інтуїтивному підході та орієнтації на внутрішні 

стандарти в розв’язуванні задачі 

поведінковий -0,60 

4 

Глибинна обробка та критичний аналіз інформації, 

засновані на раціональному підході до пошуку 

розв’язку задачі 

поведінковий 0,29 

5 
Загальний рівень сформованості рефлексивних 

стратегій розв’язування задач 
поведінковий 0,26 

6 
Рівень самооцінки психологічних властивостей, що 

визначають характер рефлексивної активності 
інформаційний 0,38 
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Таблиця Л.11  

Склад фактора, що відображає характер організації рефлективності як когнітивно-

стильової властивості особистості (зрілий юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 Середній латентний час першої відповіді поведінковий 0,39 

2 Кількість правильних відповідей поведінковий 0,84 

3 
Загальний рівень вираженості рефлективності як 

стильової властивості 
поведінковий 0,77 

4 
Загальний рівень сформованості поведінкового 

компонента рефлексивної компетентності 
поведінковий 0,43 

5 
Рівень оцінки загальної обізнаності стосовно 

рефлексії та рефлексивних здібностей 
інформаційний 0,45 

6 
Рівень сформованості здібності до визначення 

причин певних подій життєдіяльності 

оцінно-

мотиваційний 
0,35 

7 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,33 

 

Таблиця Л.12  

Склад фактора, що відображає характер організації стратегій, орієнтованих на 

застосування зовнішніх стандартів (зрілий юнацький вік) 

№ Показник Компонент  
Факторне 

навантаження 

1 
Прийняття рішень з орієнтацією на внутрішні 

стандарти 
поведінковий -0,79 

2 

Некритичність в оцінці інформації, що заснована на 

інтуїтивному підході та орієнтації на внутрішні 

стандарти в розв’язуванні задачі 

поведінковий -0,56 

3 
Раціональний підхід до розв’язування задачі з 

орієнтацією на внутрішні стандарти 
поведінковий -0,45 

4 
Загальний рівень сформованості рефлексивних 

стратегій розв’язування задач 
поведінковий -0,33 

5 
Самооцінка здатності проводити моніторинг 

поточної діяльності 
інформаційний 0,45 

 

 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


75 

ДОДАТОК М 

Основні функції рефлексивної компетентності як цілісної системи, 

визначені на вибірці осіб раннього юнацького віку 

Таблиця М.1  

Склад фактора, що відображає інструментальне забезпечення конструктивних 

форм рефлексивної активності суб’єкта (ранній юнацький вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 
Самооцінка здатності проводити моніторинг 

поточної діяльності 

інформаційний 

метакогнітивний 
0,70 

2 
Самооцінка ступеня песимістичності в 

налаштовуванні на пошук рішення 

інформаційний 

метакогнітивний 
0,79 

3 
Рівень самооцінки психологічних властивостей, що 

визначають характер рефлексивної активності 

інформаційний 

метакогнітивний 
0,53 

4 

Уміння утримувати себе в площині рефлексивних 

розмірковувань, аналізувати підстави власних дій, 

причини невдач 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,71 

5 
Уміння упорядковувати процес пошуку рішення, 

здійснювати перевірку своїх припущень 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,91 

6 
Уміння проводити оцінювання результатів за 

різними критеріями, формулювати оцінні судження 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,85 

7 

Уміння усвідомлювати різноманітні аспекти 

перебігу процесу пошуку розв’язку: когнітивні, 

емоційні, поведінкові 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,75 

8 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

когнітивного рівня 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,93 

9 
Уміння прогнозувати можливі помилки і труднощі, 

аналізувати власні можливості 

інструментальний, 

метакогнітивний 
0,74 

10 
Уміння проводити планування, оцінку і перевірку 

своїх дій 

інструментальний, 

метакогнітивний 
0,67 

11 

Уміння створювати ймовірнісні моделі вирішення 

проблеми, проводити самоаналіз своїх дій, 

особливостей своєї поведінки 

інструментальний, 

метакогнітивний 

рівень 

0,52 

12 

Уміння проводити моніторинг поточних форм 

розумової активності, регулювати значущість 

проблеми з урахуванням актуального стану 

інструментальний, 

метакогнітивний 

рівень 

0,57 

13 
Уміння критично оцінювати свої інтелектуальні 

здібності, можливості та обмеження 

інструментальний, 

метакогнітивний 
0,64 

14 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

метакогнітивного рівня 

інструментальний, 

метакогнітивний 
0,57 

15 
Уміння організовувати внутрішній діалог, 

використовувати власний досвід 

інструментальний, 

особистісний 
-0,58 

16 
Загальний рівень сформованості інструментального 

компонента 
інструментальний, 0,71 

17 

Прийняття рішень з орієнтацією на внутрішні 

стандарти 

 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
-0,55 
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Продовження табл. М.1 

18 
Конструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 

поведінковий, 

особитсісний рівень 
0,65 

19 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,43 

 

Таблиця М.2  

Склад фактора, що відображає особливості програмування різних форм 

рефлексивної активності (ранній юнацький вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 Рівень обізнаності за темою «Рефлексія» 
інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,64 

2 
Рівень оцінки загальної обізнаності стосовно 

рефлексії та рефлексивних здібностей 

інформаційний, 

метакогнітивний 
0,64 

3 
Уміння прогнозувати можливі помилки і труднощі, 

аналізувати власні можливості 

інструментальний, 

метакогнітивний  
0,46 

4 
Уміння створювати ймовірнісні моделі вирішення 

проблеми, проводити самоаналіз своїх дій… 

інструментальний, 

метакогнітивний  
0,49 

5 Глибинна обробка інформації 
поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,91 

6 Критичність в аналізі та оцінці інформації 
поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,86 

7 

Глибинна обробка та критичний аналіз інформації, 

засновані на раціональному підході до пошуку 

розв’язку задачі 

поведінковий, 

когнітивний рівень 0,82 

8 
Визначення причини виникнення проблеми» 

(«Глибинна обробка інформації») 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,79 

9 
Готовність витрачати додаткові ресурси 

(«Критичність в аналізі та оцінці інформації») 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,91 

10 
Глибинна обробка інформації з критичною 

оцінкою результатів 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,89 

11 
Загальний рівень сформованості рефлексивних 

стратегій розв’язування задач 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,68 

12 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 

 
0,51 

 

Таблиця М.3  

Склад фактора, що відображає інструментальне забезпечення швидкого 

прийняття рішень (ранній юнацький вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 

Самооцінка ступеня незадоволеності собою, 

результатами своєї роботи 

 

інформаційний, 

метакогнітивний -0,41 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


77 

Продовження табл. М.3 

2 
Самооцінка схильності до нерегламентованих 

дій 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,54 

3 Рівень обізнаності за темою «Рефлексія» 
інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,45 

4 
Уміння регулювати власні емоційні стани, 

формувати налаштування на роботу 

інструментальний, 

метакогнітивний 

рівень 

0,69 

5 

Уміння проводити моніторинг поточних форм 

розумової активності, регулювати значущість 

проблеми з урахуванням актуального стану 

інструментальний, 

метакогнітивний 

рівень 

0,70 

6 
Уміння організовувати процес осмислення 

моделі проблемно-конфліктної ситуації 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,88 

7 
Уміння визначати мету діяльності, 

встановлювати причинно-наслідкові зв'язки … 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,50 

8 
Уміння організовувати внутрішній діалог, 

використовувати власний досвід 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,40 

9 
Уміння гнучко змінювати позицію, вибирати 

нові способи вирішення проблеми 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,81 

10 
Уміння проводити ретельний самоаналіз 

отриманих результатів, власних дій … 

інструментальний, 

особистісний рівень 
-0,69 

11 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

особистісного рівня 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,47 

12 Середній латентний час першої відповіді 
поведінковий, 

метакогнітивний  
-0,50 

13 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 

 
0,15 

 

Таблиця М.4 

Склад фактора, що відображає поєднання інтегрованості системи критеріїв 

оцінювання та домагань щодо реалізації форм рефлексивної активності  (ранній 

юнацький вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 
Самооцінка ступеня незадоволеності собою, 

результатами своєї роботи 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
0,43 

2 
Самооцінка готовності до вирішення 
проблеми 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
-0,70 

3 Рівень оцінки власного потенціалу 
інформаційний, 

особистісний рівень 
0,78 

4 Рівень домагань 
інформаційний, 

особистісний рівень 
0,91 

5 
Рівень невідповідності реальних 

можливостей зовнішнім вимогам 

інформаційний, 

особистісний рівень 
0,95 

6 Рівень неадекватності домагань 
інформаційний, 

особистісний рівень 
0,86 
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Продовження табл. М.4 

7 
Рівень неспроможності відповідати вимогам 

ззовні 

інформаційний, 

особистісний рівень 
0,86 

8 
Рівень самооцінки своїх актуальних та 

потенційних можливостей 

інформаційний, 

особистісний рівень 
0,58 

9 
Рівень оцінки відповідності домагань 

зовнішнім та внутрішнім стандартам 

інформаційний, 

особистісний рівень 
-0,89 

10 
Рівень інтеграції системи критеріїв 

оцінювання рефлексивної активності 

оцінно-мотиваційний, 

когнітивний рівень 
0,75 

11 
Рівень когнітивної складності системи 

критеріїв оцінювання 

оцінно-мотиваційний, 

когнітивний рівень 
0,55 

12 
Загальний рівень сформованості 

рефлексивної компетентності 
 0,003 

 

Таблиця М.5  

Склад фактора, що відображає поєднання стильових властивостей вирішувати 

внутрішні суперечності та прогностичних здібностей (ранній юнацький вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 

Рівень сформованості здібності до 

визначення причин певних подій 

життєдіяльності 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний рівень 
0,64 

2 
Рівень сформованості здібності до розуміння 

наслідків подій життєдіяльності 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний рівень 
0,77 

3 
Рівень сформованості здібності до 

планування власної активності 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний рівень 
0,89 

4 

Рівень сформованості здібності до 

визначення перспектив розвитку в 

майбутньому 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний рівень 
0,79 

5 
Загальний рівень сформованості здібностей 

до прогнозування власної активності 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний рівень 
0,94 

6 
Загальний рівень сформованості оцінно-

мотиваційного компонента  
оцінно-мотиваційний 0,64 

7 
Прийняття рішень з орієнтацією на внутрішні 

стандарти 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
-0,41 

8 
Діяльнісний стиль подолання проблемно-

конфліктної ситуації 

поведінковий, 

особистісний рівень 
-0,57 

9 

Конструктивно-деструктивний рефлексивний 

стиль вирішення внутрішніх суперечностей в 

проблемно-конфліктних ситуаціях 

поведінковий, 

особистісний рівень 
-0,50 

10 
Загальний рівень сформованості 

рефлексивної компетентності 

 
0,10 
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Таблиця М.6  

Склад фактора, що відображає поєднання орієнтації на внутрішні стандарти при 

прийнятті рішень та насиченість теперішнього життєвими завданнями на 

саморозвиток (ранній юнацький вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 
Самооцінка ступеня песимістичності в 

налаштовуванні на пошук рішення 

інформаційний,  

метакогнітивний 
0,43 

2 
Рівень актуальності життєвих завдань у 

теперішньому 

оцінно-мотиваційний, 

особистісний рівень 
-0,96 

3 
Рівень актуальності життєвих завдань у 

майбутньому 

оцінно-мотиваційний, 

особистісний рівень 
0,93 

4 
Рівень насиченості теперішнього життєвими 

завданнями 

оцінно-мотиваційний, 

особистісний рівень 
-0,96 

5 
Загальний рівень сформованості оцінно-

мотиваційного компонента 
оцінно-мотиваційний -0,58 

6 
Прийняття рішень з орієнтацією на внутрішні 

стандарти 

поведінковий, 

когнітивний рівень  
0,43 

7 
Самостійність у прийнятті рішень» («Прийняття 

рішень з орієнтацією на внутрішні стандарти») 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,40 

8 Середній латентний час першої відповіді 

поведінковий, 

метакогнітивний  

 

0,38 

9 
Діяльнісний стиль подолання проблемно-

конфліктної ситуації 

поведінковий, 

особистісний рівень 
-0,61 

10 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 -0,06 

 

Таблиця М.7  

Склад фактора, що відображає несформованість поведінкового компонента 

рефлексивної компетентності (ранній юнацький вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 Самооцінка готовності до вирішення проблеми 
інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,48 

2 
Самооцінка здатності регулювати власну 

активність 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,67 

3 Самооцінка схильності до нерегламентованих дій 
інформаційний, 

метакогнітивний 
0,65 

4 
Самооцінка рівня активності в використанні 

знань та досвіду 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,66 

5 
Рівень самооцінки психологічних властивостей, 

що визначають характер рефлексивної активності 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,61 

6 

Уміння усвідомлювати та пояснювати собі та 

іншим хід міркувань, причини вибору певної 

стратегії розв’язання задачі 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
-0,59 
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Продовження табл. М.7 

7 

Уміння усвідомлювати власні емоційні 

переживання, контролювати їх перебіг, 

підтримувати відчуття впевненості 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,91 

8 

Уміння організовувати процес вирішення 

проблеми, спрямовувати зусилля на досягнення 

поставленої мети 

інструментальний, 

метакогнітивний 

рівень 

-0,85 

9 
Уміння регулювати власні емоційні стани, 

формувати налаштування на роботу 

інструментальний, 

метакогнітивний 
-0,51 

10 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

метакогнітивного рівня 

інструментальний, 

метакогнітивний 
-0,50 

11 

Уміння визначати мету діяльності, 

встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між 

отриманими результатами і характером 

організації проблемно-конфліктної ситуації 

інструментальний, 

особистісний рівень 
-0,60 

12 

Уміння проводити ретельний самоаналіз 

отриманих результатів, власних дій і здібностей, 

переосмислювати альтернативні способи 

подолання проблемно-конфліктної ситуації 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,47 

13 Раціональний підхід до пошуку розв’язку задачі 
поведінковий, 

когнітивний рівень 
-0,96 

14 
Раціональний підхід до розв’язування задачі з 

орієнтацією на внутрішні стандарти 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
-0,84 

15 
Економія ресурсів («Некритичність в аналізі та 

оцінці інформації») 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,89 

16 

Некритичність в оцінці інформації, що заснована 

на інтуїтивному підході та орієнтації на 

внутрішні стандарти в розв’язуванні задачі 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,66 

17 
Загальний рівень сформованості рефлексивних 

стратегій розв’язування задач 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
-0,61 

18 
Деструктивно-рефлексивний стиль р подолання 

озв’язання проблемно-конфліктної ситуації 

поведінковий, 

особистісний рівень 
0,63 

19 
Уникаючий стиль подолання проблемно-

конфліктної ситуації 

поведінковий, 

особистісний рівень 
0,74 

20 

Конструктивно-деструктивний рефлексивний 

стиль вирішення внутрішніх суперечностей в 

проблемно-конфліктних ситуаціях 

поведінковий, 

особистісний рівень 
-0,73 

21 
Загальний рівень сформованості поведінкового 

компонента компетентності  
поведінковий -0,57 

22 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 -0,43 
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Таблиця М.8  

Склад фактора, що відображає несформованість системи знань суб’єкта про 

рефлексію та форми рефлексивної активності (ранній юнацькій вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 
Рівень сформованості знань про специфіку 

рефлексивної активності 

інформаційний, 

когнітивний рівень 
-0,85 

2 
Рівень сформованості знань про засоби 

регулювання та розвитку різних форм рефлексії 

інформаційний, 

когнітивний рівень 
-0,77 

3 

Рівень сформованості знань про підстави 

рефлексивної активності, про переваги її 

застосування 

інформаційний, 

когнітивний рівень 
-0,86 

4 
Загальний рівень сформованості системи знань 

суб’єкта про рефлексію 

інформаційний, 

когнітивний рівень 
-0,84 

5 
Рівень значущості рефлексії в життєдіяльності 

людини 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,79 

6 Рівень необхідності знань із теми «Рефлексія» 
інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,79 

7 

Рівень готовності докладати зусиль для 

знаходження додаткової інформації з теми 

«Рефлексія» 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,78 

8 
Рівень оцінки загальної обізнаності стосовно 

рефлексії та рефлексивних здібностей 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,51 

9 
Рівень оцінки готовності суб’єкта підвищувати 

обізнаність із теми «Рефлексія» 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,81 

10 

Загальний рівень сформованості метакогнітивної 

поінформованості суб’єкта стосовно власної 

рефлексивної активності 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,90 

11 
Загальний рівень сформованості інформаційного 

компонента компетентності 
інформаційний -0,86 

12 

Уміння утримувати себе в площині 

рефлексивних розмірковувань, аналізувати 

підстави власних дій, причини невдач 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,31 

13 
Уміння критично оцінювати свої інтелектуальні 

здібності, можливості та обмеження 

інструментальний, 

метакогнітивний 
0,31 

14 
Рівень сформованості здібності до визначення 

причин певних подій життєдіяльності 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний 

рівень 

-0,42 

15 
Рівень сформованості здібності до визначення 

перспектив розвитку в майбутньому 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний 
-0,39 

16 Середній латентний час першої відповіді 
поведінковий, 

метакогнітивний 
-0,41 

17 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 -0,44 
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Таблиця М.9  

Склад фактора, що відображає виражену імпульсивність у прийнятті рішень 

(ранній юнацькій вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 
Рівень сформованості знань про специфіку 

рефлексивної активності 

інформаційний, 

когнітивний рівень 
-0,40 

2 
Рівень сформованості знань про засоби 

регулювання та розвитку різних форм рефлексії 

інформаційний, 

когнітивний рівень 
-0,39 

3 Рівень необхідності знань із теми «Рефлексія» 
інформаційний, 

метакогнітивний 
0,47 

4 
Рівень оцінки готовності суб’єкта підвищувати 

обізнаність із теми «Рефлексія» 

інформаційний, 

метакогнітивний 
0,38 

5 

Уміння утримувати себе в площині 

рефлексивних розмірковувань, аналізувати 

підстави власних дій, причини невдач 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,42 

6 

Уміння усвідомлювати різноманітні аспекти 

перебігу процесу пошуку розв’язку: когнітивні, 

емоційні, поведінкові 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
-0,50 

7 

Уміння створювати ймовірнісні моделі 

вирішення проблеми, проводити самоаналіз 

своїх дій, особливостей своєї поведінки 

інструментальний, 

метакогнітивний 
0,53 

8 
Уміння реструктурувати модель проблемно-

конфліктної ситуації, формувати програми поведінки  

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,85 

9 

Уміння визначати новий сенс свого становища у 

проблемно-конфліктній ситуації, співвідносити 

актуальні цілі діяльності з загальним сенсом життя 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,78 

10 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

особистісного рівня 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,73 

11 Кількість правильних відповідей 
поведінковий, 

метакогнітивний 
-0,65 

12 
Ступінь ефективності прийняття рішень в 

ситуації множинного вибору 

поведінковий, 

метакогнітивний 
-0,65 

13 
Загальний рівень вираженості рефлективності як 

когнітивно-стильової властивості 

поведінковий, 

метакогнітивний 
-0,62 

14 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 -0,24 

 

Таблиця М.10  

Склад фактора, що відображає невідповідність домагань зовнішнім та внутрішнім 

вимогам (ранній юнацький вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 

Рівень невідповідності домагань зовнішнім 

вимогам 

 

інформаційний, 

особистісний рівень 0,90 
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Продовження табл. М.10 

2 
Рівень самооцінки своїх актуальних та 

потенційних можливостей 

інформаційний, 

особистісний рівень 
-0,67 

3 
Рівень сформованості моделі «Я-

рефлексуючого» 

інформаційний, 

особистісний рівень 
-0,92 

4 
Рівень диференціації системи критеріїв 

оцінювання рефлексивної активності 

оцінно-мотиваційний, 

когнітивний рівень 
-0,61 

5 
Рівень когнітивної складності системи критеріїв 

оцінювання 

оцінно-мотиваційний, 

когнітивний рівень 
-0,47 

6 Кількість правильних відповідей 
поведінковий, 

метакогнітивний 
0,61 

7 
Ступінь ефективності прийняття рішень в 

ситуації множинного вибору 

поведінковий, 

метакогнітивний  
0,59 

8 
Загальний рівень вираженості рефлективності як 

когнітивно-стильової властивості 

поведінковий, 

метакогнітивний 
0,58 

9 
Конструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 

поведінковий, 

особистісний рівень 
-0,46 

10 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 

 
-0,26 
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ДОДАТОК Н 

Основні функції рефлексивної компетентності як цілісної системи, 

визначені на вибірці осіб зрілого юнацького віку 

Таблиця Н.1  

Склад фактора, що відображає готовність долати проблемні ситуації через 

узгодження домагань із внутрішніми та зовнішніми вимогами  

(зрілий юнацький вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 
Самооцінка ступеня незадоволеності собою, 

результатами своєї роботи 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
-0,76 

2 
Самооцінка готовності до вирішення 
проблеми 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
0,85 

3 
Самооцінка здатності регулювати власну 

активність 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
0,66 

4 
Самооцінка ступеня песимістичності в 

налаштовуванні на пошук рішення 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
-0,58 

5 

Рівень самооцінки психологічних 

властивостей, що визначають характер 

рефлексивної активності 

інформаційний, 

метакогнітивний рівень 
0,48 

6 Рівень оцінки власного потенціалу 
інформаційний, 

особистісний рівень 
-0,77 

7 Рівень домагань 
інформаційний, 

особистісний рівень 
-0,92 

8 
Рівень невідповідності реальних 

можливостей зовнішнім вимогам 

інформаційний, 

особистісний рівень 
-0,94 

9 Рівень неадекватності домагань 
інформаційний, 

особистісний рівень 
-0,94 

10 
Рівень невідповідності домагань зовнішнім 

вимогам 

інформаційний, 

особистісний рівень 
-0,54 

11 
Рівень неспроможності відповідати вимогам 

ззовні 

інформаційний, 

особистісний рівень 
-0,94 

12 
Рівень оцінки відповідності домагань 

зовнішнім та внутрішнім стандартам 

інформаційний, 

особистісний рівень 
0,96 

13 
Рівень сформованості моделі «Я-

рефлексуючого» 

інформаційний, 

особистісний рівень 
0,69 

14 

Уміння організовувати процес вирішення 

проблеми, спрямовувати зусилля на 

досягнення поставленої мети 

інструментальний, 

метакогнітивний 
0,72 

15 
Уміння регулювати власні емоційні стани, 

формувати налаштування на роботу 

інструментальний, 

метакогнітивний 
0,74 

16 
Загальний рівень розвитку рефлексивних 

умінь метакогнітивного рівня 

інструментальний, 

метакогнітивний 
0,48 

17 

Уміння реструктурувати модель проблемно-

конфліктної ситуації, формувати програми 

поведінки і саморозвитку 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,45 
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Продовження табл. Н.1 

18 

Уміння визначати мету діяльності, 

встановлювати причинно-наслідкові зв'язки 

між отриманими результатами і характером 

організації проблемно-конфліктної ситуації 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,50 

19 
Уміння гнучко змінювати позицію, вибирати 

нові способи вирішення проблеми 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,60 

20 
Загальний рівень розвитку рефлексивних 

умінь особистісного рівня 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,53 

21 
Деструктивно-рефлексивний стиль 

подолання проблемно-конфліктної ситуації 

поведінковий, 

особистісний рівень 
-0,65 

22 
Уникаючий стиль подолання проблемно-

конфліктної ситуації 

поведінковий, 

особистісний рівень 
-0,55 

23 

Конструктивно-деструктивний 

рефлексивний стиль вирішення внутрішніх 

суперечностей  

поведінковий, 

особистісний рівень 
0,60 

24 
Загальний рівень сформованості 

поведінкового компонента компетентності 
поведінковий 0,50 

25 
Загальний рівень сформованості 

рефлексивної компетентності 
 0,53 

 
Таблиця Н.2  

Склад фактора, що відображає програмування дій за рахунок поєднання різних 

стильових властивостей (зрілий юнацький вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 Рівень обізнаності за темою «Рефлексія» 
інформаційний, 

метакогнітивний 
0,41 

2 Самооцінка схильності до нерегламентованих дій 
інформаційний, 

метакогнітивний 
0,62 

3 
Самооцінка рівня активності в використанні 

знань та досвіду 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,45 

4 
Рівень самооцінки психологічних властивостей, 

що визначають характер рефлексивної активності 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,46 

5 
Уміння організовувати процес осмислення моделі 

проблемно-конфліктної ситуації 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,53 

6 

Уміння реструктурувати модель проблемно-

конфліктної ситуації, формувати програми 

поведінки і саморозвитку 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,62 

7 
Уміння гнучко змінювати позицію, вибирати нові 

способи вирішення проблеми 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,64 

8 

Уміння визначати новий сенс свого становища у 

проблемно-конфліктній ситуації, співвідносити 

актуальні цілі діяльності з загальним сенсом 

життя 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,62 

9 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

особистісного рівня 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,74 

10 
Загальний рівень сформованості 

інструментального компонента компетентності 
інструментальний 0,56 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


86 

Продовження табл. Н.2 

11 
Економія ресурсів («Некритичність в аналізі та 

оцінці інформації») 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,95 

12 

Некритичність в оцінці інформації, що заснована 

на інтуїтивному підході та орієнтації на 

внутрішні стандарти в розв’язуванні задачі 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,74 

13 Раціональний підхід до пошуку розв’язку задачі 
поведінковий, 

когнітивний рівень 
-0,78 

14 
Раціональний підхід до розв’язування задачі з 

орієнтацією на внутрішні стандарти 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
-0,61 

15 
Використання алгоритмів («Раціональний підхід 

до пошуку розв’язку задачі») 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
-0,92 

16 
Діяльнісний стиль подолання проблемно-

конфліктної ситуації 

поведінковий, 

особистісний рівень 
0,51 

17 
Конструктивно-рефлексивний стиль подолання 

проблемно-конфліктної ситуації 

поведінковий, 

особистісний рівень 
0,63 

18 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,26 

 

Таблиця Н.3  

Склад фактора, що відображає інформаційне забезпечення рефлексивної 

активності (зрілий юнацький вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 
Рівень сформованості знань про специфіку 

рефлексивної активності 

інформаційний, 

когнітивний рівень 
0,88 

2 
Рівень сформованості знань про засоби 

регулювання та розвитку різних форм рефлексії 

інформаційний, 

когнітивний рівень 
0,98 

3 

Рівень сформованості знань про підстави 

рефлексивної активності, про переваги її 

застосування 

інформаційний, 

когнітивний рівень 
0,94 

4 
Загальний рівень сформованості системи знань 

суб’єкта про рефлексію 

інформаційний, 

когнітивний рівень 
0,96 

5 
Самооцінка здатності проводити моніторинг 

поточної діяльності 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,40 

6 
Самооцінка схильності до нерегламентованих 

дій 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,55 

7 
Самооцінка ступеня песимістичності в 

налаштовуванні на пошук рішення 

інформаційний, 

метакогнітивний 
0,48 

8 Рівень обізнаності за темою «Рефлексія» 
інформаційний, 

метакогнітивний 
0,57 

9 
Загальний рівень сформованості інформаційного 

компонента компетентності 
інформаційний 0,54 

10 

Уміння усвідомлювати та пояснювати собі та 

іншим хід міркувань, причини вибору певної 

стратегії розв’язання задачі 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,45 

11 
Рівень сформованості здібності до визначення 

причин певних подій життєдіяльності 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний 
0,41 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


87 

Продовження табл. Н.3 

12 
Рівень сформованості здібності до визначення 

перспектив розвитку в майбутньому 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний 
0,56 

13 
Загальний рівень сформованості здібностей до 

прогнозування власної активності 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний 
0,48 

14 Середній латентний час першої відповіді 
поведінковий, 

метакогнітивний 
0,61 

15 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,53 

 

Таблиця Н.4  

Склад фактора, що відображає інструментальне забезпечення здатності 

регулювати рефлексивну активність (зрілий юнацький вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 
Самооцінка здатності регулювати власну 

активність 

інформаційний 

метакогнітивний 
0,47 

2 
Рівень самооцінки своїх актуальних та 

потенційних можливостей 

інформаційний 

особистісний рівень 
0,43 

3 

Уміння усвідомлювати власні емоційні 

переживання, контролювати їх перебіг, 

підтримувати відчуття впевненості 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,67 

4 

Уміння утримувати себе в площині 

рефлексивних розмірковувань, аналізувати 

підстави власних дій, причини невдач 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,54 

5 
Уміння упорядковувати процес пошуку рішення, 

здійснювати перевірку своїх припущень 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,88 

6 

Уміння проводити оцінювання результатів за 

різними критеріями, формулювати оцінні 

судження 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,62 

7 

Уміння усвідомлювати різноманітні аспекти 

перебігу процесу пошуку розв’язку: когнітивні, 

емоційні, поведінкові 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,41 

8 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

когнітивного рівня 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,66 

9 
Уміння прогнозувати можливі помилки і 

труднощі, аналізувати власні можливості 

інструментальний, 

метакогнітивний  
0,84 

10 
Уміння проводити планування, оцінку і 

перевірку своїх дій 

інструментальний, 

метакогнітивний  
0,67 

11 

Уміння проводити моніторинг поточних форм 

розумової активності, регулювати значущість 

проблеми з урахуванням актуального стану 

інструментальний, 

метакогнітивний 

рівень 

0,79 

12 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

метакогнітивного рівня 

інструментальний, 

метакогнітивний  
0,65 

13 
Загальний рівень сформованості 

інструментального компонента 
інструментальний, 0,53 

14 
Рівень сформованості здібності до визначення 

причин певних подій життєдіяльності 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний 
-0,44 
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15 Критичність в аналізі та оцінці інформації 
поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,41 

16 
Діяльнісний стиль подолання проблемно-

конфліктної ситуації 

поведінковий, 

особистісний рівень 
-0,46 

17 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 

 
0,22 

 

Таблиця Н.5  

Склад фактора, що відображає поєднання стратегій глибинної обробки інформації 

і критичного аналізу та інтегрованості критеріїв оцінювання рефлексивної 

активності (зрілий юнацький вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 
Самооцінка ступеня незадоволеності собою, 

результатами своєї роботи 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,43 

2 

Уміння створювати ймовірнісні моделі 

вирішення проблеми, проводити самоаналіз 

своїх дій, особливостей своєї поведінки 

інструментальний, 

метакогнітивний 

рівень 

0,44 

3 
Уміння критично оцінювати свої інтелектуальні 

здібності, можливості та обмеження 

інструментальний, 

метакогнітивний 
0,41 

4 
Рівень інтеграції системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності 

оцінно-мотиваційний, 

когнітивний рівень 
-0,40 

5 
Рівень сформованості здібності до визначення 

причин певних подій життєдіяльності 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний  
-0,41 

6 Глибинна обробка інформації 
поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,95 

7 Критичність в аналізі та оцінці інформації 
поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,77 

8 

Глибинна обробка та критичний аналіз 

інформації, засновані на раціональному підході 

до пошуку розв’язку задачі 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,95 

9 
Визначення причини виникнення проблеми» 

(«Глибинна обробка інформації») 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,77 

10 
Готовність витрачати додаткові ресурси 

(«Критичність в аналізі та оцінці інформації») 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,84 

11 
Глибинна обробка інформації з критичною 

оцінкою результатів 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,90 

12 
Нерегламентованість дій («Інтуїтивний підхід до 

пошуку розв’язку задачі») 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
-0,89 

13 
Загальний рівень сформованості рефлексивних 

стратегій розв’язування задач 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,82 

14 
Загальний рівень сформованості поведінкового 

компонента компетентності  
поведінковий 0,41 

15 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,12 
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Таблиця Н.6  

Склад фактора, що відображає поєднання орієнтації на внутрішні стандарти  під 

час прийняття рішень та особливості самооцінки свого потенціалу  

(зрілий юнацькій вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 
Самооцінка здатності проводити моніторинг 

поточної діяльності 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,74 

2 

Рівень самооцінки психологічних властивостей, 

що визначають характер рефлексивної 

активності 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,41 

3 
Рівень самооцінки своїх актуальних та 

потенційних можливостей 

інформаційний, 

особистісний рівень 
-0,38 

4 
Уміння організовувати процес осмислення 

моделі проблемно-конфліктної ситуації 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,42 

5 
Уміння організовувати внутрішній діалог, 

використовувати власний досвід 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,82 

6 
Рівень сформованості здібності до визначення 

перспектив розвитку в майбутньому 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний 
-0,45 

7 
Прийняття рішень з орієнтацією на внутрішні 

стандарти 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,88 

8 

Некритичність в оцінці інформації, що заснована 

на інтуїтивному підході та орієнтації на 

внутрішні стандарти в розв’язуванні задачі 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,53 

9 
Самостійність у прийнятті рішень («Прийняття 

рішень з орієнтацією на внутрішні стандарти») 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,81 

10 
Раціональний підхід до розв’язування задачі з 

орієнтацією на внутрішні стандарти 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,54 

11 
Загальний рівень сформованості рефлексивних 

стратегій розв’язування задач 

поведінковий, 

когнітивний рівень 
0,42 

12 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 0,15 

 

Таблиця Н.7  

Склад фактора, що відображає поєднання прогностичних здібностей та 

рефлексивних умінь, що забезпечують усвідомлення різноманітних аспектів 

розумової активності суб’єкта (зрілий юнацькій вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 

Уміння усвідомлювати та пояснювати собі та 

іншим хід міркувань, причини вибору певної 

стратегії розв’язання задачі 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,57 

2 

Уміння проводити оцінювання результатів за 

різними критеріями, формулювати оцінні 

судження 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,48 
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3 

Уміння усвідомлювати різноманітні аспекти 

перебігу процесу пошуку розв’язку: когнітивні, 

емоційні, поведінкові 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,69 

4 
Загальний рівень розвитку рефлексивних умінь 

когнітивного рівня 

інструментальний, 

когнітивний рівень 
0,44 

5 
Уміння регулювати власні емоційні стани, 

формувати налаштування на роботу 

інструментальний, 

метакогнітивний  
0,54 

6 

Уміння визначати мету діяльності, 

встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між 

отриманими результатами і характером 

організації проблемно-конфліктної ситуації 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,46 

7 
Уміння критично оцінювати свої інтелектуальні 

здібності, можливості та обмеження 

інструментальний, 

метакогнітивний  
-0,49 

8 
Рівень сформованості здібності до визначення 

причин певних подій життєдіяльності 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний  
-0,47 

9 
Рівень сформованості здібності до розуміння 

наслідків подій життєдіяльності 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний  
-0,76 

10 
Рівень сформованості здібності до планування 

власної активності 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний  
-0,82 

11 
Рівень сформованості здібності до визначення 

перспектив розвитку в майбутньому 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний  
-0,56 

12 
Загальний рівень сформованості здібностей до 

прогнозування власної активності 

оцінно-мотиваційний, 

метакогнітивний  
-0,81 

13 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 

 
0,02 

 

Таблиця Н.8  

Склад фактора, що відображає виражену імпульсивність у прийнятті рішень 

(зрілий юнацькій вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 Рівень обізнаності за темою «Рефлексія» 
інформаційний, 

метакогнітивний 
0,52 

2 
Уміння проводити планування, оцінку і 

перевірку своїх дій 

інструментальний, 

метакогнітивний 
0,42 

3 

Уміння створювати ймовірнісні моделі 

вирішення проблеми, проводити самоаналіз 

своїх дій, особливостей своєї поведінки 

інструментальний, 

метакогнітивний 
0,71 

4 
Уміння критично оцінювати свої інтелектуальні 

здібності, можливості та обмеження 

інструментальний, 

метакогнітивний 
0,42 

5 

Уміння реструктурувати модель проблемно-

конфліктної ситуації, формувати програми 

поведінки і саморозвитку 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,46 

6 

Уміння визначати новий сенс свого становища у 

проблемно-конфліктній ситуації, співвідносити 

актуальні цілі діяльності з загальним сенсом 

життя 

інструментальний, 

особистісний рівень 
0,47 
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Продовження табл. Н.8 

7 Середній латентний час першої відповіді 
поведінковий, 

метакогнітивний 
-0,50 

8 Кількість правильних відповідей 
поведінковий, 

метакогнітивний 
-0,98 

9 
Ступінь ефективності прийняття рішень в 

ситуації множинного вибору 

поведінковий, 

метакогнітивний 
-0,98 

10 
Загальний рівень вираженості рефлективності як 

когнітивно-стильової властивості 

поведінковий, 

метакогнітивний 
-0,94 

11 
Загальний рівень сформованості поведінкового 

компонента компететнтності 

поведінковий, 

особистісний рівень 
-0,41 

12 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 -0,27 

 

Таблиця Н.9  

Склад фактора,  що відображає низьку готовність підвищувати обізнаність 

стосовно рефлексії (зрілий юнацькій вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 
Рівень значущості рефлексії в життєдіяльності 

людини 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,86 

2 Рівень необхідності знань із теми «Рефлексія» 
інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,90 

3 

Рівень готовності докладати зусиль для 

знаходження додаткової інформації з теми 

«Рефлексія» 

інформаційний, 

метакогнітивний -0,90 

4 
Рівень оцінки загальної обізнаності стосовно 

рефлексії та рефлексивних здібностей 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,64 

5 
Рівень оцінки готовності суб’єкта підвищувати 

обізнаність із теми «Рефлексія» 

інформаційний, 

метакогнітивний 
-0,94 

6 

Загальний рівень сформованості метакогнітивної 

поінформованості суб’єкта стосовно власної 

рефлексивної активності 

інформаційний, 

метакогнітивний -0,87 

7 Рівень оцінки власного потенціалу 
інформаційний, 

особистісний рівень 
-0,45 

8 
Загальний рівень сформованості інформаційного 

компонента компетентності  
інформаційний,  -0,61 

9 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 -0,24 
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Таблиця Н.10  

Фрагмент фактора, що відображає тенденцію суб’єкта відтермінувати вирішення 

життєвих завдань на саморозвиток (зрілий юнацькій вік) 

№ Показник Компонент та рівень 
Факторне 

навантаження 

1 
Рівень самооцінки своїх актуальних та 

потенційних можливостей 

інформаційний, 

особистісний рівень 
-0,47 

2 
Рівень диференціації системи критеріїв 

оцінювання рефлексивної активності 

оцінно-мотиваційний, 

когнітивний рівень 
-0,62 

3 
Рівень інтеграції системи критеріїв оцінювання 

рефлексивної активності 

оцінно-мотиваційний, 

когнітивний рівень 
-0,72 

4 
Рівень когнітивної складності системи критеріїв 

оцінювання 

оцінно-мотиваційний, 

когнітивний рівень 
-0,79 

5 
Рівень актуальності життєвих завдань у 

теперішньому 

оцінно-мотиваційний, 

особистісний рівень 
-0,83 

6 
Рівень актуальності життєвих завдань у 

майбутньому 

оцінно-мотиваційний, 

особистісний рівень 
0,89 

7 
Рівень насиченості теперішнього життєвими 

завданнями 

оцінно-мотиваційний, 

особистісний рівень 
-0,87 

8 
Загальний рівень сформованості оцінно-

мотиваційного компонента 
оцінно-мотиваційний -0,87 

9 
Загальний рівень сформованості рефлексивної 

компетентності 
 -0,39 
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ДОДАТОК П 

Засоби дослідження системи рефлексивних ресурсів особистості на різних 

рівнях організації рефлексивного досвіду 

Таблиця П.1  

Діагностичні показники кількісних параметрів рефлексивних ресурсів на 

когнітивному рівні організації рефлексивного досвіду 

Складові 

рефлексивного 

потенціалу 

Форма 

представлено-

сті складової  

Досліджуваний 

аспект 
Показники 

Методика 

дослідження 

1.1.Когнітивні 

структури 

(структурний 

ресурс) 

Схематизми 

мислення 

(ментальна 

структура) 

особливості 

кодування 

інформації у 

процесі засвоєння 

нових відомостей  

- міра переваги 

рефлексивності над 

активністю; 

- міра переваги 

раціональності над 

ірраціональністю; 

- міра переваги вербального 

засобу кодування над 

візуальним; 

- міра переваги 

аналітичності над 

синтетичністю. 

«Методика 

діагностики 

стильових 

параметрів 

навчання»  

(А. Соломон,  

Р. Фелдер) 

1.2.Пізнавальні 

та 

регулятивні 

операції 

(операціональ-

ний ресурс) 

Інтелектуальні 

операції 

характер 

сформованості 

операцій 

узагальнення та 

конкретизації 

інформації 

- рівень продуктивності  

встановлення абстрактних 

зв’язків між поняттями. 

Методика 

«Складні 

аналогії» 

здатність до 

проведення аналізу 

та порівняння 

інформації 

(встановлення 

тотожності та 

відмінностей), 

легкість 

виникнення 

асоціативних 

зв’язків 

- рівень продуктивності 

здійснення 

інтелектуальних операцій. 
Методика 

«Встановлен-

ня закономір-

ностей»  

(Б. Л. Покровсь

кий) 

1.3.Суб’єктив

ні орієнтири 

(мотивацій-

ний ресурс) 

Інтелектуальні 

емоційні 

переживання 

ступень 

вираженості 

емоційних 

переживань у 

процесі 

розв’язування 

типових задач  

- рівень інтенсивності 

переживання подібності 

задачі; 

- рівень інтенсивності 

переживання труднощів у 

знаходженні рішення; 

- рівень інтенсивності 

переживання незадово-

леності власними діями; 

 

Методика 

абсолютних 

оцінок  
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- рівень інтенсивності 

переживання невідпо-

відності обраного засобу; 

- рівень інтенсивності 

переживання невдачі. 

 

1.4.Прийоми 

розумової 

діяльності 

(поведінко-

вий ресурс) 

Рефлексивні 

процедури 

особливості 

застосування 

рефлексивних 

процедур у 

процесі 

розв’язання задач 

різного рівня 

складності 

- рівень представленості 

рефлексивних процедур 

при розв’язуванні типової 

задачі; 

- рівень представленості 

рефлексивних процедур 

при розв’язуванні 

складної задачі; 

- рівень представленості 

рефлексивних процедур 

при вирішенні творчого 

завдання; 

- загальний рівень 

представленості 

рефлексивних процедур.  

Методика 

«Процедури 

розумової 

активності» 

(О. В. Савчен-

ко) 

 

Таблиця П.2  

Діагностичні показники кількісних параметрів рефлексивних ресурсів на 

метакогнітивному рівні організації рефлексивного досвіду 

Складові 

рефлексивного 

потенціалу 

Форма 

представлено- 

сті складової  

Досліджуваний 

аспект 
Показники 

Методика 

дослідження 

1.1.Когнітивні 

структури 

(структурний 

ресурс) 

Система 

метакогні-

тивних 

знань 

особливості 

сформованості 

декларативних, 

процедурних та 

умовних знань  

- ступінь сформованості 

декларативних знань 

(шкала «Декларативні 

знання»); 

- ступінь сформованості 

процедурних знань (шкала 

«Процедурні знання»); 

- ступінь сформованості 

умовних знань (шкала 

«Умовні знання»). 

Опитувальник 

«Метакогнітив-

на включеність у 

діяльність» 

(МАІ) 

(Г. Шроу,  

Р. Деннісон)  
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Продовження табл. П.2 

1.2.Пізнавальні 

та регулятивні 

операції 

(операціональ-

ний ресурс) 

Метакогнітив-

ні операції 

особливості 

сформованості 

метакогнітивного 

контролю 

(планування 

майбутньої 

діяльності, 

обрання стратегій 

розв’язування 

задач, здійснення 

моніторингу 

поточної 

активності, 

оцінки 

результатів) 

- рівень представленості 

операцій планування 

активності; 

- рівень представленості 

стратегії інформаційного 

керування; 

- рівень представленості 

операцій здійснення 

моніторингу; 

- рівень представленості 

стратегій виправлення 

помилок; 

- рівень представленості 

операцій оцінювання 

результатів. 

Опитувальник 

«Метакогнітив-

на включеність 

у діяльність» 

(МАІ)  

(Г. Шроу,  

Р. Деннісон)  

особливості 

здійснення 

метакогнітивної 

регуляції 

пізнавальної 

діяльності у 

процесі 

вирішення 
складних 

проблем 

- рівень вираженості 

метакогнітивної 

включеності в діяльність; 

- рівень активності в 

застосуванні стратегій; 

- рівень активності в 

плануванні власних дій; 

- рівень активності в 

залученні операцій з 

самоперевірки. 

Опитувальник  

Д. Еверсона 

1.3.Суб’єктив-

ні орієнтири 

(мотивацій-

ний ресурс) 

Метакогні-

тивні 

переживання 

ступінь 

вираженості 

емоційних 

переживань у 

процесі 

вирішення 
проблеми  

- рівень переживання 

розгубленості; 

- рівень переживання 

занепокоєння; 

- рівень переживання наяв-

ності знань за певним 

питанням; 

- рівень переживання 

відповідності обраного 

напряму пошуку; 

- рівень переживання власної 

переконаності; 

- рівень переживання 

самоефективності; 

- рівень переживання впев-

неності у власних можли-

востях долати труднощі. 

Метод 

абсолютних 

оцінок  

1.4.Прийоми 

розумової 

діяльності 

(поведінко-

вий ресурс) 

Метакогніти

вні стратегії 

характер 

сформованості 

первинних та 

інтегративних 

метакогнітивних 

стратегій 

регулювання 

- рівень сформованості 

стратегії «Контрфакт 

вгору»; 

-  рівень сформованості 

стратегії «Перевірки 

припущень»; 

 

Методика 

«Метакогнітив

ні стратегії 

вирішення 

проблем» 

(О. В. Савчен-

ко) 
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інтелектуальної 

активності 

суб’єкта 

- рівень сформованості 

стратегії «Посиленого 

довільного контролю»; 

- рівень сформованості 

стратегії «Гнучкої зміни 

позиції у процесі 

вирішення проблеми»; 

- рівень сформованості 

стратегії «Орієнтація на 

власні емоції у процесі 

вирішення проб-леми»; 

- рівень сформованості 

інтегративної стратегії 

«Стримування румінацій»; 

- рівень сформованості 

інтегративної стратегії 

«Лабільний контроль за 

процесом вирішення 
проблеми». 

 

 

Таблиця П.3  

Діагностичні показники кількісних параметрів рефлексивних ресурсів на 

особистісному рівні організації рефлексивного досвіду 

Складові 

рефлексивного 

потенціалу 

Форма 

представлено-

сті складової  

Досліджуваний 

аспект 
Показники 

Методика 

дослідження 

1.1.Когнітивні 

структури 

(структурний 

ресурс) 

«Я-

концепція» 

особливості 

сформованості «Я-

концепції» 

особистості (рівень 

диференційованості,  

врівноваженості 

самооцінки, рівень 

інтернальності 

локусу причинності, 

рівень 

адаптованості за 

внутрішніми та 

зовнішніми 

критеріями ) 

- міра представленості 

позитивних рис 

характеру; 

- міра представленості 

негативних рис 

характеру; 

- міра представленості 

неоднозначних рис 

характеру; 

- міра представленості 

невизначених рис 

характеру. 

Методика «Хто 

Я?»  

(М. Кун та Т. Мак-

Партланд) 

- рівень вираженості 

локусу контролю Я; 

- рівень вираженості 

локусу контролю 

життя. 

«Тест смисложит-

тєвих орієнтацій» 

(Д. О. Леонтьєв) 

модифікація 

методики «Ціль у 

житті»  

(Дж. Крамб,  

Л. Махолік) 
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- рівень вираженості 

тенденції до активної 

зміни себе (стратегія № 2);  

- рівень вираженості 

тенденції до відходу від 

контакту з середовищем 

та занурення у 

внутрішній світ 

(стратегія № 4); 

- рівень вираженості 

тенденції до пасивного 

пристосування під умови 

середовища (стратегія № 

6);  

- рівень вираженості 

тенденції очікування змін 

(стратегія № 7). 

Опитувальник 

«Адаптивні 

стратегії 

поведінки»  

(АСП-1)  

(Н.М. Мельникова) 

1.2.Пізнавальні та 

регулятивні 

операції 

(операціональ-

ний ресурс) 

Смислотвірні 

та 

саморегуляти-

вні операції 

особливості 

інтерпретації 

суб’єктом свого 

минулого, 

майбутнього та 

сьогодення 

- рівень смислової 

інтерпретації 

майбутнього; 

- рівень оцінки емоційної 

насиченості життя у 

сьогоденні; 

- рівень смислової 

інтерпретації минулого. 

«Тест смисложит-

тєвих орієнтацій» 

(Д. О. Леонтьєв)  

особливості 

організації 

системи 

саморегуляції 

особистості  

- рівень сформованості 

усвідомленого 

планування діяльності; 

- рівень сформованості 

вмінь до моделювання 

власної діяльності; 

- рівень сформованості 

вмінь до програмування 

дій; 

- рівень адекватності 

оцінки результатів; 

- рівень регуляторної 

гнучкості; 

- рівень регуляторної 

автономності 

(самостійності). 

Опитувальник 

«Стиль 

саморегуляції 

поведінки»  

(ССП-98)  

(В. І. Моросанова) 

1.3.Суб’єктивні 

орієнтири 

(мотиваційний 

ресурс) 

Особистісні 

цінності 

представленість 

в системі 

життєвих 

цінностей сенсів, 

пов’язаних із 

самоздійсненням 

і саморозвитком   

- рівень значущості 

життєвих сенсів на 

самопізнання; 

- рівень значущості 

життєвих сенсів на 

самовизначення; 

- рівень значущості 

життєвих сенсів на 

самореалізацію. 

Методика 

дослідження 

системи 

життєвих сенсів 

(В. Ю. Котляков, 

у модифікації 

О. В. Савченко  
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Продовження табл. П.3 

1.4.Прийоми 

розумової 

діяльності 

(поведінковий 

ресурс) 

Рефлексивні 

практики 

характер 

представленості 

в досвіді 

особистісно-

орієнтованих 

практик 

- рівень представленості 

практик щоденної роботи 

над собою; 

-  рівень представленості 

практик 

самодослідження; 

- рівень представленості 

практик 

самовипробування та 

саморегулювання; 

- рівень представленості 

практик опанування 

тривоги; 

- рівень представленості 

практик 

самопроектування; 

- рівень представленості 

практик саморозвитку.  

Методика 

«Рефлексивні 

практики» 

(О. В. Савченко) 
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ДОДАТОК Р 

Основні показники сформованості системи рефлексивних ресурсів на різних 

рівнях організації рефлексивного досвіду 

 

Р.1. Показник сформованості системи рефлексивних ресурсів на 

когнітивному рівні організації рефлексивного досвіду 

Рівень сформованості рефлексивності як комплексної  властивості 

особистості, що діагностувався за «Методикою визначення рівня рефлексивності» 

(А. В. Карпов, В. В. Пономарьова), розглядався нами як зовнішній критерій 

відбору первинних показників. Були визначені сім показників, що мали високий 

рівень взаємозв’язку із загальним показником сформованості рефлексивності, 

серед яких були представлені як основні, так і додаткові параметри оцінки 

рефлексивних ресурсів, а саме: 

- рівень вираженості рефлексивності у процесі засвоєння інформації 

(«Методика діагностики стильових параметрів навчання» А. Соломона, Р. 

Фелдера); 

- міра переваги раціональності над ірраціональністю («Методика діагностики 

стильових параметрів навчання» А. Соломона, Р. Фелдера); 

- рівень продуктивності  встановлення абстрактних зв’язків між поняттями 

(методика «Складні аналогії»); 

- рівень інтенсивності переживання незадоволеності власними діями 

(методика абсолютних оцінок); 

- загальний рівень представленості рефлексивних процедур (методика 

«Процедури розумової активності» О. В. Савченко); 

- рівень представленості інтелектуальних процедур на першому етапі 

розв’язання задачі («орієнтування в умовах»); 

- рівень представленості інтелектуальних процедур на четвертому етапі 

вирішення проблеми («апробація обраного засобу дії»). 

Загальний показник розраховувався як сума стандартизованих значень за 

визначеними показниками. Для стандартизації використовувалася процедура z-
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перетворення, яка забезпечує переведення первинних результатів, отриманих за 

різними методиками, в єдину шкалу (середнє значення – 0, стандартне відхилення 

– 1).  

 

Р.2. Показник сформованості системи рефлексивних ресурсів на 

метакогнітивному рівні організації рефлексивного досвіду 

Зовнішнім критерієм відбору показників виступив рівень сформованості 

рефлексивності як комплексної  властивості особистості («Методика визначення 

рівня рефлексивності» А. В. Карпова, В. В. Пономарьової). Було відібрано шість 

первинних показників, а саме:  

- рівень вираженості рефлексивності у процесі засвоєння інформації 

(«Методика діагностики стильових параметрів навчання» А. Соломона, Р. 

Фелдера); 

-  рівень представленості стратегії інформаційного керування (опитувальник 

«Метакогнітивна включеність у діяльність» Г. Шроу, Р. Деннісона); 

-  рівень представленості операцій оцінювання результатів (опитувальник 

«Метакогнітивна включеність у діяльність» Г. Шроу, Р. Деннісона); 

-  рівень сформованості стратегії «Контрфакт вгору» («Метакогнітивні 

стратегії вирішення проблем» О. В. Савченко); 

-  рівень сформованості стратегії «Перевірка припущень» («Метакогнітивні 

стратегії вирішення проблем» О. В. Савченко); 

-  рівень сформованості стратегії «Посилений довільний контроль» 

(«Метакогнітивні стратегії вирішення проблем» О. В. Савченко); 

-  рівень сформованості інтегративної стратегії «Стримування румінацій» 

(«Метакогнітивні стратегії вирішення проблем» О. В. Савченко). 

Загальний показник розраховувався як сума стандартизованих значень за 

визначеними показниками.  
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Р.3. Показник сформованості системи рефлексивних ресурсів на 

особистісному рівні організації рефлексивного досвіду 

Зовнішнім критерієм відбору показників виступив рівень сформованості 

рефлексивності як комплексної  властивості особистості («Методика визначення 

рівня рефлексивності» А. В. Карпова, В. В. Пономарьової). Загальний показник 

розраховувався як сума стандартизованих значень за наступними показниками:  

-  рівень вираженості тенденції до відходу від контакту з середовищем та 

занурення у внутрішній світ («Адаптивні стратегії поведінки» (АСП-1) Н. М. 

Мельникової); 

-  рівень сформованості усвідомленого планування діяльності («Стиль 

саморегуляції поведінки» (ССП-98) В. І. Моросанової); 

-  рівень сформованості вмінь до програмування дій («Стиль саморегуляції 

поведінки» (ССП-98) В. І. Моросанової); 

-  рівень значущості життєвих сенсів на самопізнання («Методика 

дослідження системи життєвих сенсів» В. Ю. Котлякова, у модифікації 

О. В. Савченко); 

-  рівень представленості практик щоденної роботи над собою (методика 

«Рефлексивні практики» О. В. Савченко); 

-  рівень представленості практик самовипробування та саморегуляції 

(методика «Рефлексивні практики» О. В. Савченко); 

-  рівень представленості практик опанування тривоги (методика 

«Рефлексивні практики» О. В. Савченко); 

-  рівень представленості практик самопроектування (методика «Рефлексивні 

практики» О. В. Савченко). 

Загальний показник розраховувався як сума стандартизованих значень за 

визначеними показниками.  
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ДОДАТОК С 

Форми рефлексивної активності на когнітивному рівні рефлексивного 

досвіду особистості 

 

С.1. Етапи розгортання рефлексивної активності на когнітивному рівні 

організації рефлексивного досвіду 

На рисунку С.1 ми схематично відобразили рефлексивний процес на 

когнітивному рівні, спрямований на розв’язання певної рефлексивної задачі.  

Рис. С.1. Розгортання рефлексивних форм активності на когнітивному рівні 

організації рефлексивного досвіду 

На першому етапі («орієнтування в умовах») суб’єкт відображає ускладнення 

або негативний результат, який він отримав у процесі розв’язання основної задачі. 

Це відображення супроводжуються, а іноді і замінюються емоційними 

переживаннями незадоволеності, невідповідності, поразки, які стимулюють 

суб’єкта до припинення основної пізнавальної активності і переведення уваги з 

когнітивної площини до іншої, рефлексивної, площини. Ми припустили, що певні 

Формування 

рефлексив-

ної задачі

Репрезентація 

задачі

Визначення 

нового 

схематизму

Мисленнєвий 

експеримент

Перехід

Антиципація

Об’єктивація Реконструкція

I етап

Орієнтування 

в умовах

II етап

Аналіз умов, 

формування 

репрезентації задачі

III етап

Вибір способу 

розв’язання

IV етап

Апробація обраного 

засобу дії

V етап

Оцінка 

досягнутого 

результату

П
л
о
щ

и
н

а 
р
еф

л
ек

сі
ї

П
л
о
щ

и
н

а 
р
іш

ен
н

я

Ускладнення, 

негативний результат 

розв’язання задачі

Процес розв’язання задачі
Зупинка

Усвідомлення 

неефективності 

дій

Фіксація

Визначення 

підстав 

нового 

схематизму

Реконструкція

Оцінка

Контроль

Результат

Образ 

майбутнього 

результату

Дистанціювання

Результат
Осмислення

Усвідомлення

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


103 

інтелектуальні переживання пов’язані з певними рефлексивними задачами, що 

ставить перед собою суб’єкт у ході рефлексивного аналізу. Так, переживання 

незадоволеності з більшою ймовірністю може спровокувати постановку 

рефлексивної задачі першого типу «усвідомлення засобів та механізмів розумової 

діяльності». Переживання невдачі стимулює появу задачі другого типу, 

спрямованої на аналіз системи знань, реорганізацію репрезентації задачі. При 

переживанні невідповідності використаного засобу вимогам задачі суб’єкт 

спрямую свою увагу на постановку та розв’язання рефлексивної задачі третього 

типу «співвідношення засобів розв’язання задач із характеристиками об’єкта 

(задачі)».   

Таким чином, на даному етапі формується рефлексивна задача, яка визначає 

об’єкт нової рефлексивної діяльності. Завдяки акту фіксації відбувається перехід 

активності суб’єкта з площини розв’язання когнітивної задачі в площину, де 

функціонують рефлексивні механізми, що дозволяє не лише визначити об’єкт 

майбутнього аналізу, але й ізолювати його від інших об’єктів. Об’єктом рефлексії 

може стати неадекватно сформована репрезентація задачі, некоректно 

використаний прийом дії, неадекватно обраний засіб визначення шуканого, окрім 

того суб’єкт може поглибитись в аналіз своєї активності у спробах усвідомити 

підстави своєї неефективності. Серед підстав можна визначити: недостатньо 

ретельне ознайомлення з умовами; помилкове визначення типу задачі, що 

призвело до використання невідповідного схематизму; імпульсивність дій, що 

викликала помилки при розв’язанні задачі.  

На другому етапі («аналіз умов») здійснюється дистанціювання, що дозволяє 

відсторонити обраний об’єкт від інших явищ (а особливо від власних оцінок, 

упередженостей) та втримувати його на певній відстані для проведення аналізу 

його властивостей (репрезентації задачі, власних дій, підстав активності). 

Визначення суттєвих властивостей та ознак об’єкта, а також усвідомлення 

помилок та труднощів може відобразитися в переживаннях легкості та 

задоволення. Це стає підставою виникнення нового передбачення, яке спрямує 

пошук нового схематизму, до визначення нових підстав своєї активності. Саме 
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передбачення результату буде виконувати функцію контролю результату 

рефлексивного акту, оскільки отриманий результат буде порівнюватися з ним. 

Результатом порівняння буде відчуття успіху або невдачі, яке виконуватиме 

функцію сигналу про продовження або припинення рефлексивної активності. На 

цьому етапі формуються умови для об’єктивації, що надають можливість суб’єкту 

розкрити проблемність об’єкта, сформувати припущення відносно нового, більш 

ефективного засобу (нового схематизму).  

На третьому етапі («вибір способу розв’язання») суб’єкт визначається з 

новим схематизмом та підставами, які координуються завдяки актам осмислення. 

Можна припустити, що рефлексивний досвід суб’єкта поширюється завдяки 

формуванню нових процедурних знань за правилами продукції. Акт осмислення 

сприяє встановленню нових зв’язків між операціями та діями суб’єкта на умови, в 

яких вони опрацьовуються (стан внутрішніх ресурсів, наявність певних елементів 

ситуації).  Формуються знання «якщо … (умова), то … (дія)», які можна вважати 

метазнаннями, якщо вони усвідомлюються суб’єктом. Г. О. Балл називає таку 

активність рефлексією першого порядку, оскільки сама «рефлективність знань» 

стає предметом усвідомлення.  

Факт обрання нового схематизму демонструє не лише інструментальну 

функцію рефлексії, що виражається у здатності суб’єкта завдяки рефлексивним 

механізмам здійснювати упорядкування знань та уявлень про світ, осмислювати 

свої засоби та методи оперування інформацією, а й редукціоніську функцію. За 

визначення В. Я. Буторина, рефлексія здатна знімати невизначеність та 

обмеження у програмі дії, завдяки чому сприяти здійсненню обрання дій, засобів, 

вчинків. 

На четвертому етапі («апробація обраного засобу дії») акт реконструкції 

дозволяє у мисленнєвому плані змінити підстави та обрати новий засіб, а іноді 

навіть зробити певну «прикидку» обраного засобу на умови основної задачі, що 

отримало назву «мисленнєвого експериментування».  

На п’ятому етапі результати апробувань осмислюються в певній мірі 

суб’єктом, тобто стають більш усвідомленими певні відносини між внутрішніми 
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складовими об’єкта. Отриманий результат рефлексії співвідносить його з 

попереднім «передбаченням», і при отриманні позитивної оцінки суб’єкт 

реорганізовує власну когнітивну активність, вносить зміни у процес розв’язання 

задачі. При отриманні негативної оцінки (відчутті невдачі) суб’єкт продовжує 

аналіз об’єкта, тобто повертається на більш ранній етап (другий). Відповідно до 

концепції «перцептивного циклу» У. Найссера, отримана в ході досвіду 

інформація модифікує первинну схему в напрямі її більшої відповідності 

реальності. Отже, схематизм, що використовувався суб’єктом на початку дещо 

видозмінюється, уточняється діапазон його придатності, усвідомлюється 

специфічність його використання в певних умовах. 

Визначення засобу розв’язання задачі дає підстави повернутися суб’єкту в 

когнітивну площину та перевірити його в реальних умовах інтелектуальної 

діяльності. Таким чином, наявність рефлексивної площини аналізу дозволяє 

суб’єкту здійснювати певний контроль за процесом розв’язання задачі, 

дистанціюючись від нього при виникненні труднощів, зупинок. 

 

C.2. Метод змістово-смислового аналізу функцій мовленнєвих 

висловлювань у процесі дискурсивного розв’язання задач за інструкцією 

«розмірковування вголос»  

Процедура проведення:  

Досліджуваному пропонувалась вирішити комплекс тестових завдань, 

розроблених для оцінки знань із певної теми. Комплекс включав вісім завдань 

закритої форми та одне завдання відкритого типу, які відрізнялись за рівнем 

складності. Серед закритих завдань були завдання з множинним вибором, 

завдання на знаходження відповідності частин, відновлення послідовності етапів, 

на порівняння та протиставлення. Інструкція, що надавалась перед дослідженням 

містила вказівку на те, що досліджуваний повинен проговорювати усі свої думки, 

передбачення, емоції та наміри, які виникають у нього у процесі вирішення 

завдань. Мовленнєва продукція фіксувалась на диктофон. Час виконання був 

обмежений 12 хвилинами. Якщо досліджуваний надовго (більше 10 секунд) 
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замовкав, експериментатор надавав йому команду: «Говори!», стимулюючи у 

такий спосіб активність. Експериментатор відповідав на питання досліджуваного, 

використовуючи лише текст тестових завдань.  

Обробка індивідуальних протоколів: 

Нами визначались 14 функціональних рефлексивних елементів активності, 

представлених у мовленнєвій продукції, які задавались трьома координатами: 

1) належність до певного аспекту аналізу (змістового або смислового); 2) рівнем 

цілісності, що характеризується глибиною проникнення суб’єкта в аналіз задачі; 

3) домінуючою тенденцією, що виражається у напрямі руху думки (актуалізація 

або реалізація намірів у діях). Розраховувалась відносна частота представленості 

кожної категорії аналізу, що відповідала функціональному елементу активності.  

Нами виокремлювались два основні аспекти аналізу: змістовий та смисловий. 

Змістовий аспект аналізу активності пов'язаний із фіксацією перетворень, що 

виконує суб’єкт з об’єктами аналізу, якими виступають почуттєві уявлення. 

Смисловий аспект аналізу відображає характер спрямованості активності суб’єкта 

на інтелектуально-значеннєве забезпечення перетворення умов, зазначених у 

задачі. Розподіл за тенденціями відбувається з урахуванням напряму думки як 

наміру (готовності) або реалізації. Тенденція актуалізації виявляється в 

формуванні намірів, в обслуговуванні актів розуміння (формування необхідних 

установок, припущень, інтенцій, активізація певної інформації подумки). 

Тенденція до реалізації виражається в актах «виконання намірів і застосування 

актів розуміння» (визначення певного засобу, оцінки, фіксації здійснених кроків, 

вербалізації своїх дій та ін.). 

Рівень цілісності відображає спосіб проникнення у проблему. Рівні 

відрізняються за характером перетворень, які здійснює суб’єкт з об’єктом своєї 

активності. М. І. Найдьонов визначив відображувально-виділяючий, 

відображувально-усвідомлюючий (розуміючий) та відображувально-

перетворюючий способи зняття проблемності у процесі розв’язання задачі. Вони 

відповідають другому, третьому та четвертому рівням цілісності. Перший рівень 

відповідає констатації наявних умов задачі (в процесі ознайомлення зі змістом) та 
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формулюванню остаточного рішення як результату пошуку. Зміст основних 

функціональних елементів рефлексивної активності, що відповідають змістовому 

аспекту аналізу, наведений у таблиці С.1.  

Таблиця С.1  

Змістовий аспект аналізу рефлексивної активності особистості 

те
н

д
ен

ц
ії

 

Рівні цілісності 

ак
ту

ал
із

ац
ія

 

1 2 3 4 

Текст 

(відтворення 

інформації у 

процесі читання 

тексту або 

фрагменту) 

Уявлення 

(розмірковування 

суб’єкта над змістом 

задачі, формулювання 

припущень, 

передбачень 

Інтенція 

(породження 

інтуїтивного образу 

напряму розв’язання 
задачі, можливого 

перетворення змісту) 

Модель 

(формулювання 

узагальненого уявлення 

про ситуацію, 

включення образу у 

більш широкий 

контекст) 

р
еа

л
із

ац
ія

 

Рішення 

(формулювання 

рішення як 

варіанта, 

констатація зняття 

проблеми) 

Операція 

(вербалізація 

поодиноких дій, 

здійснення 

перетворень умов 

задачі) 

Схема 

(формулювання 

послідовності 

реалізації окремих 

операцій) 

 

Засіб 

(введення обмежень та 

можливостей на 

здійснення 

перетворень, 

встановлення 

співвідношень між 

поняттями  

види формалізація конкретизація орієнтири основи 

 

Більш значними структурними одиницями аналізу можна вважати види 

активності, які конкретизують рівень цілісності в межах певного компонента 

активності. У якості вторинних показників рефлексивної активності на 

когнітивному рівні ми визначаємо відсоткову долю актів, пов’язаних із 

формалізацією процесу розв’язання задачі (започаткування та завершення 

певного циклу змістового руху), конкретизацією змісту задачі (утримання його в 

фокусі уваги, упорядкування, перетворення), визначення орієнтирів 

(усвідомлення напряму пошуку, планування різних форм реалізації), формування 

основи розв’язання задачі (цілісного образу задачі, визначення загального 

принципу та способу рішення). 

Зміст основних функціональних елементів рефлексивної активності, що 

відповідають смисловому аспекту аналізу, наведений у таблиці С.2.  
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Таблиця С.2  

Смисловий аспект аналізу рефлексивної активності особистості на когнітивному 

рівні 

те
н

д
ен

ц
ії

 

Рівні цілісності 

ак
ту

ал
із

ац
ія

 

2 3 4 

Установка 

(генералізація 

первинної 

спрямованості, 

готовності до 

здійснення певних 

конкретних дій) 

Запитання 

(формулювання запитань до 

невизначених моментів, які 

поглиблюють розуміння задачі 

і ймовірних власних дій) 

Припущення 

(формулювання гіпотез, що 

забезпечують породження 

нових підстав для осмислення 

задачі, визначення необхідних 

доповнень) 

р
еа

л
із

ац
ія

 Фіксація 

(фіксація очевидних дій 

та кроків, що не 

викликають сумнівів) 

Оцінка 

(формулювання оцінного 

судження про особливості 

пошуку розв’язку задачі, 

визначення свого ставлення до 

певних фрагментів діяльності) 

Ствердження 

(формулювання судження про 

підтвердження або відхилення 

гіпотез, визначення 

пріоритетного засобу) 

види екстенсивна рефлексія інтенсивна рефлексія конструктивна рефлексія 

 

Види форм рефлексії, які виокремив М. І. Найдьонов, по’вязані з різними 

засобами здійснення інтелектуально-смислового регулювання продуктивного 

процесу. Екстенсивна рефлексія через переключення свідомості на символьне 

відображення забезпечує перетворення умов задач із метою знаходження 

адекватного засобу розв’язання. Інтенсивна рефлексія через трансформацію 

первинних умов, оформлення власного ставлення до можливих змін забезпечує 

оперативну корекцію  змістового просування. Конструктивна рефлексія через 

долання суб’єктом уявлень про достатність даних та організацію пошуку нової 

інформації забезпечує породження нових основ аналізу.  

У таблиці С.3 ми співвіднесли визначені нами рефлексивні акти з 

показниками за методом змістово-смислового аналізу висловлювань у процесі 

дискурсивного розв’язання задач. 
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Таблиця С.3  

Основні показники дослідження рефлексивної активності на когнітивному рівні 

№ 
Рефлексивний 

акт 
Зміст активності 

Показник за 

змістовним 

планом аналізу 

Показник за 

смисловим 

планом аналізу 

1 Фіксація 
позначення об’єкта аналізу в 

знаково-символічній формі 
- Фіксація 

2 Дистанціювання 
відсторонення від об’єкта 

аналізу 
Текст Установка 

3 Об’єктивація 

визначення ознак об’єкта 

аналізу, встановлення підстав 

власних дій 

Уявлення, 

Операція 
- 

4 Реконструкція 
зміна підстав аналізу, 

визначення засобу розв’язання 
Схема, Засіб Припущення 

5 Осмислення 
усвідомлення нових відносин 

між елементами задачі 
Модель - 

6 Антиципація 
передбачення майбутніх 

результатів активності 
Інтенція Запитання 

7 Оцінка 
порівняння отриманого 

результату з передбаченнями 
- Оцінка 

8 Усвідомлення 
означення отриманих 

результатів, репрезентація їх 
Рішення Ствердження 

 

C.3. Процедура розрахунку єдиного показника представленості 

рефлексивної активності на когнітивному рівні функціонування 

рефлексивного досвіду 

Введений нами загальний показник представленості рефлексивної активності 

суб’єкта на когнітивному рівні враховує чотири складові активності з 

урахуванням рівня їх цілісності.  

Формула розрахунку рівня рефлексивної активності містить відсоткову долю 

вираженості чотирьох функціональних елементів («уявлення», «модель», 

«припущення» та «ствердження»), які мають коефіцієнт, що відповідає рівню їх 

цілісності.  

Зовнішнім фактором відбору параметрів активності виступив показник рівня 

сформованості здібності до ситуативної рефлексії, що діагностувався за 

«Методикою визначення рівня рефлексивності» (А. В. Карпов, 

В. В. Пономарьова). Таким чином, введений нами показник рефлексивної 

активності на когнітивному рівні відображає активність суб’єкта в реалізації 
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основних рефлексивних актів (об’єктивація, осмислення, реконструкція, 

усвідомлення), спрямованих саме на аналіз моделі задачі, у процесі розв’язання 

якої виникли ускладнення. Визначені рефлексивні акти забезпечують визначення 

в задачі найбільш суперечливих або складних моментів, усвідомлення відносин 

між елементами за рахунок створення та аналізу моделі, внесення змін до процесу 

розв’язання через апробування нового засобу та репрезентування отриманих 

результатів, на підставі чого суб’єкт приймає рішення про ефективність обраного 

засобу.  

 

С.4. Результати двофакторного дисперсійного аналізу 

Таблиця С.4  

Результати двофакторного дисперсійного аналізу на когнітивному рівні 

організації рефлексивного досвіду 

Умова 1 

(компетентність 

та ресурси) 

Емпіричне 

значення  

(F емп.) 

Умова 2 

(компетентність 

та активність) 

Емпіричне 

значення  

(F емп.) 

Умова 3 

(ресурси та 

активність) 

Емпіричне 

значення 

(F емп.) 

Вплив рівня 

компетентності 
15,97*** 

Вплив рівня 

компетентності 
82,31*** 

Вплив рівня 

рефлексивних 

ресурсів 

40,86*** 

Вплив рівня 

рефлексивних 

ресурсів  

8,76** 

Вплив рівня 

рефлексивної 

активності  

51,14*** 

Вплив рівня 

рефлексивної 

активності 

53,97*** 

Сумісний вплив 

компетентності 

та ресурсів 

0,01 

Сумісний вплив 

компетентності 

та активності 

0,04 

Сумісний 

вплив ресурсів 

та активності 

0,44 

Примітка: * - емпіричне значення за критерієм Фішера є значущим при α≥0,95; ** - 

значуще при α≥0,99; *** - значуще при α≥0,999. 
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ДОДАТОК Т 

Метакогнітивні стратегії регулювання розумової активності суб’єкта 

(класифікація О. В. Савченко) 

 

Т.1. Первинні метакогнітивні стратегії 

Визначено наступні первинні метакогнітивні стратегії регулювання 

розумової активності суб’єкта: 

1. «Контрфакт вгору» – метакогнітивна  стратегія, використання якої 

дозволяє суб’єкту за рахунок визнання своїх помилок та активізації негативних 

емоційних переживань сформувати установку на зміни у програмі поведінки, на 

пошук більш ефективного засобу, уточнення планів на майбутнє та перегляд 

власної «Я-концепції».  

2. «Перевірка припущень»  – стратегія, що забезпечує реалізацію на практиці 

установки на ретельний аналіз, яка виявляється в систематичній обробці 

інформації, в оцінці та перевірці припущень за різними критеріями, в обранні тих 

засобів, що дозволяють отримати найбільш ефективний та оптимальний 

результат.  

3. «Посилений довільний контроль за процесом вирішення проблеми» – 

стратегія, що поєднує регулятивні дії, спрямовані на відстеження своїх слів, дій, 

намірів та емоцій, мобілізацію вольових зусиль та додаткових ресурсів задля 

завершення розпочатих справ, реалізацію визначених цілей, налаштування себе на 

позитивний результат та посилення рівня впевненості в собі. 

4. «Гнучка зміна позиції у процесі вирішення проблеми» – стратегія, що 

поєднує регуляторні дії, які забезпечують здатність суб’єкта відволікатися від 

негативних емоцій та переживань, переривати, а потім відновляти діяльність у 

разі потреби, відновлювати свої ресурси завдяки гнучкій зміні форм активності, 

регулювати рівень контролю за перебігом актуальної діяльності. 

5. «Орієнтація на власні емоції у процесі вирішення проблеми» – стратегія, 

що поєднує регуляторні дії, спрямовані на реалізацію в ході інтелектуальної 

активності установки на активне використання емоційних переживань як певних 
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орієнтирів (які визначають напрям застосування розумової активності, 

сигналізують про правильність або помилковість дій), на формування та 

підтримання  такого емоційного стану, який забезпечує високий рівень 

інтелектуальної активності. 

 

Т.2. Вторинні метакогнітивні стратегії 

Виокремлено наступні вторинні метакогнітивні стратегії регулювання 

розумової активності суб’єкта: 

1. «Стримування румінацій» – інтегративна метакогнітивна стратегія, 

яка дозволяє компенсувати неспроможність суб’єкта відволікатися від негативних 

емоцій та переживань завдяки використанню вже сформованих алгоритмів дій, 

ефективність яких перевірена в попередньому досвіді, мобілізації додаткових 

зусиль на організацію довільного контролю за перебігом поточної активності. 

2. «Лабільний контроль за процесом вирішення проблеми» – 

інтегративна метакогнітивна стратегія, яка організовує ефективне регулювання 

інтелектуальної активності суб’єкта за рахунок посилення переживань 

спроможності суб’єкта здійснювати контроль, врахування  емоційних переживань 

задля прогнозування ефективності обраних засобів, переривання малоефективних 

дій, гнучкої зміни підходів до аналізу проблеми, швидкого перемикання уваги з 

негативних переживань. 
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ДОДАТОК У 

Форми рефлексивної активності на метакогнітивному рівні рефлексивного 

досвіду особистості 

 

У.1. Етапи розгортання рефлексивної активності на когнітивному рівні 

організації рефлексивного досвіду 

На рисунку У.1 ми схематично відобразили рефлексивний процес на 

когнітивному рівні, що поєднує окремі рефлексивні дії суб’єкта.  

 

Рис. У.1. Розгортання рефлексивних форм активності на метакогнітивному 

рівні організації рефлексивного досвіду 

На першому етапі («сприйняття суперечності») рефлексивні дії суб’єкта 

направлені на побудову моделі проблеми, що виникає внаслідок неефективного 

розв’язання задачі. Модель систематизує уявлення про задачу, її умови та вимоги, 

з одного боку, а з іншого – упорядковує інформацію щодо наявних ресурсів 
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суб’єкта, які можна задіяти для пошуку засобу її розв’язання. Проблема виникає, 

коли ресурси не відповідають вимогам задачі. Усвідомлення даного протиріччя та 

визначення недостатніх ресурсів – важливий момент рефлексії на цьому етапі. За 

моделлю В. М. Дружиніна, невідповідність кількості ресурсів рівню складності 

задачі є причиною неуспішності. Подібна ситуація призводить до появи двох 

основних стратегій: спрощення задачі або пошуку та мобілізації ресурсів. Вибір 

стратегії залежить від представленості в моделі об’єктивних (вимоги задачі) та 

суб’єктивних (стан ресурсів) компонентів проблеми. Для формування моделі 

суб’єкт задіє систему своїх предметних та метакогнітивних знань. Певним 

регулятором пошуку та відтворення знань можна вважати переживання «знання» 

та «незнання». Ефективне вирішення протиріччя, на думку С. Ю. Степанова та 

І. М. Семенова, можливо лише у випадку, коли модель відображає і вихідні 

елементи змісту, і «латентні» характеристики проблемної ситуації.    

На другому етапі («аналіз причин виникнення проблеми») актуалізуються дії 

по рефлексивному аналізу сформованої моделі, що дозволяє визначити 

найсуттєвіші компоненти проблемної ситуації, зміна яких може призвести до 

формування нового погляду на проблему. Рефлексивний аналіз дозволяє 

сформувати низку припущень відносно причин низької ефективності власних дій, 

визначити найбільш суперечливі аспекти проблеми, які не узгоджуються з 

існуючими уявленнями суб’єкта та з об’єктивними даними. У результаті суб’єкт 

зупиняється на одному, найбільш ймовірнісному варіанті. Метакогнітивні 

переживання відповідності обраного напряму пошуку, слабко диференційовані 

уявлення про подальші дії, допомагають суб’єкту визначитися з майбутнім 

засобом дій, звузивши тим самим кількість можливих варіантів. На думку О. К. 

Тихомирова, емоції встановлюють відповідність напряму мисленнєвої діяльності 

стійким та ситуативним смисловим утворенням особистості, що дозволяє 

переживанням сигналізувати про правильність дій, спрямовувати дії суб’єкта в 

певному напрямі.  

На даному етапі рефлексивної активності за рахунок актуалізації 

антиципуючих рефлексивних дій суб’єкт формує уявлення про кінцевий результат 
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своєї внутрішньої активності. Дані уявлення можуть відрізнятися за рівнем 

усвідомленості та чіткості від смутних передбачень до чіткого образу очікуваного 

результату. Отримані в ході рефлексії результати будуть на останньому етапі 

порівнюватися з цим образом, визначаючи успішність витрачених зусиль. Саме 

результат співвідношення очікуваного та отриманого дозволить суб’єкту 

прийняти рішення про продовження рефлексування або про припинення його та 

перехід у план «Я - діяча» для застосовування знайденого засобу на практиці. 

Отримана оцінка виконує регулятивну функцію по відношенню до всього процесу 

вирішення проблеми, що здійснюється в плані «Я - діяча». 

На третьому етапі («пошук засобу зняття суперечності») суб’єкт перебирає 

наявні засоби вирішення проблеми, які відповідають зміненій моделі, 

співвідносячи їх між собою за критеріями відповідності цілі, ситуації, образу 

очікуваного результату. Процес вибору в певній мірі регулюється переживаннями 

переконаності, які виникають на появу первинної впевненості у своїх діях, 

зменшують кількість альтернатив при обиранні, і у такий спосіб посилюють 

ймовірність реалізації певного засобу. Також функцію регулювання здійснюють 

рефлексивні дії по плануванню власної активності, за допомогою яких і 

встановлюється послідовність перегляду альтернатив, визначаються пріоритетні 

засоби. Окрім засобу суб’єкт визначається зі стратегією реалізації цього засобу, 

яка дозволяє йому організувати процес мисленнєвого експериментування, метою 

якого є зробити «прикидку» обраного засобу на модель проблеми перед 

застосуванням його на практиці. Саме стратегія здійснює функції регулювання 

рівня активності суб’єкта, контролю його емоційних переживань.    

На четвертому етапі («вирішення проблеми») суб’єкт здійснює заходи по 

організації мисленнєвого експерименту: програвання подумки процесу 

застосування обраного засобу. Рефлексивні дії з довільного управління та 

контролю сприяють доведенню до кінця експерименту, отриманню певного 

результату. До їх функцій входить не лише відстеження рівня активності та 

емоційного включення суб’єкта у проблему, але й регулювання сили основної 

цільової інтенції, захист суб’єкта від появи нових сильних інтенцій, які можуть 
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заблокувати активність у напрямі реалізації дій, від зовнішніх об’єктив із високим 

рівнем валентності, що можуть мимовільно заволодіти увагою суб’єкта та ін. У 

ході мисленнєвого експериментування активізуються і рефлексивні дії, пов’язані з 

моніторингом власної поточної активності. Постійне відстеження своїх розумових 

дій надає суб’єкту можливість утримувати себе в метаплані рефлексії, 

здійснювати поточне оцінювання характеру перебігу рефлексивної активності, 

вносити корективи в хід виконання інших рефлексивних дій.  Індикаторами 

успішності є метакогнітивні переживання, що з’являються на цьому етапі, вони 

сигналізують суб’єкту про його спроможність контролювати власну рефлексивну 

активність, про високу можливість отримання позитивного результату 

(впевненість, самоефективність). Моніторинг активності забезпечує економне 

витрачення ресурсів за рахунок постійного відстеження власних дій, контролю 

змісту думок, оцінки відповідності проміжних результатів моделі проблеми. 

Отриманий у ході рефлексування результат співвідноситься за допомогою 

оцінювання з очікуваннями суб’єкта на останньому етапі («оцінка результату»). 

Позитивний результат порівняння відображається в переживаннях успішності, що 

є сигналом для припинення рефлексивної активності та до переходу в план «Я - 

діяча». Вихід із рефлексивного метаплану дозволяє перевірити обраний засіб на 

практиці.   

Отримання негативного результату стимулює суб’єкта до перевірки моделі 

проблемної ситуації, яку він створив, та до повторного проходження основних 

етапів рефлексивної активності. Суб’єкт активізує рефлексивні дії по 

реконструюванню моделі проблеми, які спрямовані на зміну певного елементу 

моделі, на перегляд відносин між складовими внаслідок внесених змін, на 

усвідомлення характеру внутрішніх зв’язків між елементами. Усвідомлене 

реконструювання моделі проблеми з врахуванням результатів попередніх спроб є 

важливою рефлексивною дією на етапі «сприйняття протиріч у процесі 

розв’язання задачі». Від його ефективності залежатиме продуктивність подальшої 

рефлексивної активності.   
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У.2. Метод змістово-смислового аналізу функцій мовленнєвих 

висловлювань у процесі дискурсивного розв’язання задач за інструкцією 

«розмірковування вголос» (аналіз рефлексивних форм активності на 

метакогнітивному рівні) 

Процедура проведення:  

Досліджуваному пропонувалась за 10 хвилин розв’язати задачу на 

кмітливість. Інструкція була спрямована та те, щоб сформувати у суб’єкта 

установку проговорювати вголос усі свої думки, переживання та наміри, які 

виникають у нього у процесі розв’язання задачі. Мовленнєва продукція 

фіксувалась на диктофон. Якщо досліджуваний надовго (більше 10 секунд) 

замовкав, експериментатор надавав йому команду: «Говори!», стимулюючи в 

такий засіб його мовленнєву активність. Експериментатор відповідав на питання 

досліджуваного, використовуючи лише текст задачі.  

Обробка індивідуальних протоколів: 

При аналізі індивідуальних протоколів досліджуваних використовувалися 

вісім  показників, що відображають змістові аспекти рефлексивної активності 

(див. табл. С.1), а також шість показників, що дозволяють кількісно оцінити 

специфіку смислових складових рефлексивної активності на даному рівні 

організації. Нами були використані категорії аналізу, детально описані в роботах 

М. І. Найдьонова. У таблиці У.1 наведені функціональні елементи, що 

відповідають смисловому аспекту аналізу, зі стислим описом їх змісту.  

Таблиця У.1  

Смисловий аспект аналізу рефлексивної активності на метакогнітивному рівні 

те
н

д
ен

ц
ії

 

Рівні цілісності 

ак
ту

ал
із

ац
ія

 

2 3 4 

Мотивування 

(спонукання до майбутніх 

дій, експлікація ставлення 

до певного факту, 

самовияву) 

 

Феноменологізація 

(опис поточних дій, станів, 

пояснення власних дій із 

метою презентації 

феноменів власної 

свідомості, повторної 

актуалізації намірів) 

Проблематизація 

(вираження загального 

ставлення до проблемної 

ситуації, перетворення моделі 

вирішення проблеми через 

формулювання запитів, 

формування розгорнутих 

намірів) 
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Продовження табл. У.1 
те

н
д

ен
ц

ії
 

Рівні цілісності 

р
еа

л
із

ац
ія

 Самооцінка 

 (вираження ставлення до 

власних окремих рис, 

підтримання власного 

рішення, підтвердження 

успішності) 

Кваліфікація 

(оцінка власних дій із 

позиції норм, правил, 

теоретичних понять, що 

поширює розуміння 

предмета та власних дій) 

Самовизначення 

(формулювання єдино 

правильного засобу 

подолання проблеми, 

здійснення стратегічного та 

тактичного вибору) 

види ситуативна рефлексія ретроспективна рефлексія перспективна рефлексія 

Вторинними показниками аналізу є представленість видів рефлексивної 

активності, які обслуговують різні часові вектори руху думок суб’єкта. Вони 

здійснюють особистісно-смислове регулювання продуктивного процесу за 

рахунок експлікації ставлення суб’єкта до власних самовиявів у ситуаціях, коли 

проблемність та конфліктність умов ще не виявилась для нього, коли невдалий 

засіб міркувань або помилкові дії стають очевидними, коли суб’єкт оцінює свої 

перспективи подолання конфліктності ситуації, визначаючи свою спроможність 

або неспроможність до творчого пошуку. Так, ситуативна рефлексія обслуговує 

поточну активність суб’єкта в ситуації підготовки та усвідомлення проблемності, 

здійснюючи співвіднесення початкових та поточних оцінок, що дозволяє 

зберігати ефект контролю. Ретроспективна рефлексія обслуговує вектор часу, 

спрямований у минуле, що дозволяє суб’єкту включати у процес розмірковування 

над засобом вирішення проблеми різні «кроки як підсумки подолання 

конфліктності» (М. І. Найдьонов). Таке повторне відтворення певних аспектів 

ситуації та засобів власної активності сприяє переосмисленню їх в іншому 

контексті. Перспективна рефлексія обслуговує вектор майбутнього руху.  

Формування нового образу ситуації як відкритої, такої, що кидає виклик 

можливостям суб’єкта, підготовлює суб’єкта до реалізації актів самовизначення, у 

яких ним усвідомлюється тактика та стратегія дій. Вибір засобів відбувається в 

умовах співвідношення їх із цінностями та нормами, які вимагають прийняття 

рішення «на користь підтвердження цінностей або відступу від них» 

(М. І. Найдьонов). Отже, на метакогнітивному рівні організації рефлексивного 

досвіду рефлексивна активність регулюється як з боку інтелектуальних, так і з 

боку особистісних механізмів. Так, зміна позиції у процесі розв’язання задачі стає 
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поштовхом не лише для зміни засобу, а й для перегляду власних уявлень про себе 

як суб’єкта інтелектуальної активності (до «критичного переосмислення 

досліджуваним початкових уявлень про себе як про носія і реалізатора 

інтелектуальних стереотипів рішення» (І. М. Семенов, С. Ю. Степанов)).  

У таблиці У.2 ми співвіднесли визначені нами рефлексивні дії з показниками 

за методом змістово-смислового аналізу висловлювань у процесі дискурсивного 

розв’язання задач. 

Таблиця У.2  

Основні показники дослідження рефлексивної активності на метакогнітивному 

рівні 

№ Рефлексивна дія Зміст активності 

Показник за 

змістовним 

планом  

Показник за 

смисловим 

планом аналізу 

1 Моделювання  
формування моделі проблемної 

ситуації 

Текст, 

Модель  
Проблематизація 

2 
Рефлексивний 

аналіз 

усвідомлення окремих складових 

моделі проблеми 
Уявлення  Феноменологізація  

3 Антиципація  
формування уявлень про майбутні 

результати активності 
Інтенція  - 

4 Планування  
визначення проміжних задач, 

упорядкування дій 
Схема - 

5 
Довільне 

управління 

організація процесу досягнення 

цілі, керування ресурсами 
Засіб - 

6 
Емоційний 

контроль 

формування та підтримка 

оптимального емоційного стану 
- Мотивування  

7 Моніторинг  
інтроспективне відстеження 

власних дій, корекція відхилень 
Операція  Самооцінка  

8 Усвідомлення 
означення отриманих результатів, 

репрезентація їх 
Рішення Самовизначення  

9 Оцінка 
встановлення відповідності та 

ефективності досягнутих результатів 
- Кваліфікація 

 

 

У.3. Процедура розрахунку єдиного показника представленості 

рефлексивної активності на метакогнітивному рівні функціонування 

рефлексивного досвіду: 

Введений нами загальний показник рефлексивної активності суб’єкта на 

метакогнітивному рівні враховує п’ять аспектів активності з урахуванням рівня їх 

цілісності. Формула розрахунку рівня рефлексивної активності містить відсоткову 
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долю вираженості п’яти функціональних елементів («текст», «інтенція», «схема», 

«модель» та «проблематизація»), які мають коефіцієнт, що відповідає рівню їх 

цілісності.  

Зовнішнім фактором відбору параметрів активності виступив показник рівня 

сформованості здібності до ситуативної рефлексії, що діагностувався за 

«Методикою визначення рівня рефлексивності» (А. В. Карпов, 

В. В. Пономарьова).  

Отже, до складу загального показника рефлексивної активності на 

метакогнітвиному рівні увійшли параметри мовленнєвої активності, що 

відображають рівень представленості рефлексивних дій, пов’язаних із побудовою 

та перетворенням моделі «процесу вирішення проблеми», на підставі якої 

формується і модель майбутнього результату, і здійснюється планування власних 

дій. 

 

У.4. Результати двофакторного дисперсійного аналізу 

Таблиця У.3  

Результати двофакторного дисперсійного аналізу на метакогнітивному рівні 

організації рефлексивного досвіду 

Умова 1 

(компетентність 

та ресурси) 

Емпіричне 

значення  

(F емп.) 

Умова 2 

(компетентність та 

активність) 

Емпіричне 

значення 

(F емп.) 

Умова 3 

(ресурси та 

активність) 

Емпіричне 

значення 

(F емп.) 

Вплив рівня 

компетентності 
68,43*** 

Вплив рівня 

компетентності 
92,8*** 

Вплив рівня 

рефлексивних 

ресурсів 

100,26*** 

Вплив рівня 

рефлексивних 

ресурсів  

54,78*** 

Вплив рівня 

рефлексивної 

активності  

59,52*** 

Вплив рівня 

рефлексивної 

активності 

64,15*** 

Сумісний вплив 

компетентності та 

ресурсів 

0,04 

Сумісний вплив 

компетентності та 

активності 

0 
Сумісний 

вплив ресурсів 

та активності 
0,78 

Примітка: * - емпіричне значення за критерієм Фішера є значущим при α≥0,95; ** - 

значуще при α≥0,99; *** - значуще при α≥0,999. 

 

 

 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


121 

ДОДАТОК Ф 

Основні групи цінностей, пов’язані з процесом саморозвитку особистості 

 

Були визначені основні групи цінностей, що відображають значущість для 

особистості рефлексії: 

1. Цінності самопізнання відображають важливість для особистості 

наступних аспектів існування: 1) усвідомлення окремих сторін свого «Я», його 

розвинених властивостей та здібностей; 2) усвідомлення сенсу свого існування, 

свого призначення, своєї місії у світі; 3) визначення своїх актуальних та 

потенційних сторін особистості, що дозволяє визначати основні напрями 

саморозвитку; 4) визначення факторів, що обмежують процеси життєдіяльності, 

та факторів, що сприяють самовдосконаленню, підвищенню ступеня зрілості; 

5) знаходження своїх духовних цінностей, моральних обов’язків перед собою та 

іншими, що призводить до усвідомлення загальної сутності людини. 

2. Цінності самовизначення виявляються в наступних напрямах 

внутрішньої активності особистості: 1) визначення найбільш пріоритетних цілей у 

житті; 2) визначення загальної позиції по відношенню до власного життя, обрання 

загальної стратегії; 3) формування індивідуального стилю життя, у якому 

відображаються і позиція особистості, і засоби її реалізації; 4) усвідомлення 

зв’язків між власним «минулим – теперішнім – майбутнім»; 5) переживання сенсу 

свого існування, зріле розуміння життя. 

3. Цінності самореалізації відображаються у спрямованості особистості 

на усвідомлення та втілення в реальність наступних смислів: 1) відчувати себе 

автором свого життя, активно підходити до конструювання свого майбутнього; 2) 

саморозвитку та самовдосконалення своїх можливостей; 3) розкриття свого 

потенціалу в різних формах творчої активності (самоактуалізація); 4) відчуття 

продуктивності свого минулого, наповненості сьогодення; 5) обрання та 

реалізація найбільш ефективних стратегій подолання проблемних ситуацій, 

відчуття своєї самоефективності.  
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ДОДАТОК Х 

Основні групи рефлексивних щоденних практик 

 

В процесі емпіричного дослідження були визначені наступні рефлексивні 

практики: 

1. Практики щоденної роботи над собою: 1) робити фізичні вправи 

кожного ранку; 2) усвідомлення та контроль сили своїх потягів, бажань; 

3) фіксування цікавих ідей, подій, до розмірковування над якими слід буде 

повернутися; 4) фіксування цікавих фактів із життя відомих осіб, які є прикладом 

у житті, розмірковування над подіями їх життя; 5) пригадування певних ситуацій, 

що відбулись нещодавно, аналіз їх причин та наслідків; 6) запам’ятовування 

цікавих фактів та необхідної інформації. 

2. Практики самодослідження: 1) використання певних прийомів 

саморегулювання у стресових ситуаціях (самонавіювання, самопереконання); 

2) практика вчителювання (пояснення іншим необхідності щоденної «роботи над 

собою», посилення мотивації розвитку та вдосконалення); 3) практика 

«усамітнення в собі» (визначення з власним ставленням до певної проблеми перед 

прийняттям рішення); 4) пошук інформації про різні засоби самореалізації, 

інтерес до досвіду інших осіб; 5) формулювання важливих принципів власного 

життя, визначення власних цінностей; 6) усвідомлення та посилення власних 

бажань, визначення пріоритетних цілей. 

3. Практики самопроектування: 1) складання планів на наступний день; 

2) планування свого життя на певний період; 3) формування уявлень щодо 

власного життя через 5, 10, 20 років; 4) продумування різних варіантів розвитку 

подій; 5) знаходження аргументів до точки зору, протилежної власному погляду 

для випробування міцності власних переконань; 6) формування установки надалі 

уникати припустимих помилок (давати собі слово, клястися); 7) переживання 

задоволення при усвідомленні нової інформації про себе (як позитивної, так і 

негативної). 

4. Практики самовипробування та саморегулювання: 1) організація 
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дискусій із самим собою, у яких відстоюються різні погляди на ситуацію; 

2) застосування прийомів самопокарання, заохочування; 3) створення 

«критичних» ситуацій для перевірки себе, своїх почуттів, своїх здібностей (у яких 

відсутнім є те, що вважається необхідним); 4) підведення підсумків певних етапів 

життя; визнання помилок, що були скоєні, аналіз їх причин; 5) дотримання 

режиму дня; 6) мисленнєве програвання певних ситуацій із різних рольових 

позицій; 7) визначення власних сильних та слабких сторін особистості. 

5. Практики саморозвитку: 1) планування заходів щодо розвитку 

певних якостей, здібностей; 2) формування програм самовдосконалення; 

3) читання психологічної літератури стосовно засобів вдосконалення своїх 

здібностей; 4) тренування свої психічні властивості (пам'ять, увагу, мислення); 

5) заповнення психологічних методик, тестів для отримання інформації про себе; 

6) розвиток критичного ставлення до власних думок, дій, властивостей; 

7) усвідомлення власної позиції, точки зору перед прийняттям важливих рішень; 

8) відвідувати групи за інтересами (психологічні, релігійні, творчі) та ін; 

9) застосування технік самоперевірки. 

6. Практики опанування тривоги: 1) ведення щоденника, у якому 

занотовуються події, що відбулися напередодні; 2) демонстрація свого ставлення 

оточуючим; 3) конструювання ситуацій, що дозволяють перевіряти правильність 

власних уявлень, припущень; 4) відвідувати психологічних тренінгів з метою 

розвитку власних соціальних навичок та вмінь (встановлення контакту, впливу на 

іншу особу, самопрезентування та ін.); 5) ведення записів своїх бажань та мрій; 

6) підведення підсумків певних етапів життя; 7)використання ритуалів для 

запобігання невдач, промахів. 
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ДОДАТОК Ц 

Форми рефлексивної активності на особистісному рівні рефлексивного 

досвіду особистості 

 

Ц.1. Етапи розгортання рефлексивної активності як рефлексивної 

діяльності 

На рисунку Ц.1 ми схематично відобразили рефлексивний процес на 

когнітивному рівні, що поєднує окремі рефлексивні дії суб’єкта.  

 

Рис. Ц.1. Розгортання рефлексивних форм активності на особистісному рівні 

організації рефлексивного досвіду 
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На першому етапі («формування моделі проблемно-конфліктної ситуації») 

після усвідомлення неефективності раніше використаних засобів суб’єкт 

призупиняє основну активність та переходить у рефлексивний план аналізу 

проблемно-конфліктної ситуації. На цьому етапі об’єктом аналізу стає 

сформована суб’єктом модель проблемно-конфліктної ситуації, а предметом – 

наявні об’єктивні та суб’єктивні суперечності. Для здійснення аналізу суб’єкту 

необхідні два процеси: об’єктивація моделі, що надає можливість зробити 

елементи проблемно-конфліктної ситуації об’єктами усвідомленого та 

цілеспрямованого аналізу, а також самодистанціювання, що дозволяє відокремити 

даний продукт мисленнєвої активності від інших якостей та здібностей суб’єкта, 

відвести його на «певну відстань від самого суб’єкта» для подальшого детального 

аналізу.  

Об’єктивацію здійснює процес формування моделі проблемно-конфліктної 

ситуації, у ході якого повинна бути створена така когнітивна структура, яка 

відображає і зовнішню суперечність між об’єктивними умовами ситуації та 

внутрішніми можливостями суб’єкта, і внутрішню суперечність, яка визначається 

складностями особистісного характеру (неготовністю особистості вирішувати  

дану проблемну ситуацію, відсутністю впевненості у своїй спроможності усувати 

перешкоди, контролювати події, не достатньою вмотивованістю та ін.). 

Усвідомлення двох видів суперечностей стимулює суб’єкта розпочати ретельний 

аналіз власних можливостей та зовнішніх обставин, визначити найбільш суттєві 

вимоги ситуації та оцінити наявні та потенційні ресурси. Засіб поведінки, який 

обиратиме суб’єкт, повинен враховувати обидва аспекти аналізу, сприяти 

мінімізації усвідомлених суперечностей. 

За допомогою процесів антиципації формується образ бажаного вирішення 

проблемно-конфліктної ситуації, який у подальшому регулює рефлексивну 

діяльність суб’єкта. Даний образ є складним утворенням, що визначає вимоги і до 

засобу вирішення проблеми, і до стану суб’єкта по завершенню активності, і до 

змін об’єктивних обставин ситуації, і до майбутніх відносин з об’єктами (або 

суб’єктами) в подібних ситуаціях та ін. Щонайменше образ бажаного результату 
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включає змінений образ ситуації та змінений образ себе як активного суб’єкта 

взаємодії. І. Ю. Владимиров вказував, що в подібних моделях важливою 

координатою є сам суб'єкт.  

Рефлексивний процес самодистанціювання дозволяє суб'єкту зайняти 

«надситуативну позицію» по відношенню до актуальної проблемно-конфліктної 

ситуації. Під терміном «надситуативна позиція» ми розуміємо стійке прагнення 

людини вийти за межі вимог актуальної ситуації, направити свою активність не 

тільки на розв’язання конкретної задачі, але і на розвиток своїх здібностей і умінь, 

на отримання додаткової інформації, що дозволить їй і надалі демонструвати 

більш високий рівень продуктивності, долати різного роду перешкоди (зовнішні і 

внутрішні). Цінність досвіду перебування в ситуації не обмежується 

знаходженням ефективного способу вирішення даної проблеми, вона включає 

підготовку суб'єкта до подолання подібних ситуацій у майбутньому, підготовку 

до зустрічі з подібними труднощами. Згідно підходу В. А. Петровського, дані 

форми активності проявляються в таких діях: суб'єкт здійснює пошук засобів 

реалізації мети, випробує різні елементи ситуації як «потенційні умови здійснення 

дії», здійснює оцінювання потенційних варіантів з точки зору їх адекватності та 

ефективності для досягнення мети. Таке «уявне програвання» різних варіантів 

приводить до обирання одного способу дії і відхиленню альтернативних засобів. 

У якості побічного продукту інтелектуальної діяльності формується більш 

широкий образ умов, ніж потрібно для вирішення конкретного завдання, що 

сприяє накопиченню резерву нереалізованих можливостей, поширенню 

потенційного репертуару дій. 

На другому етапі («осмислення ціннісно-смислової структури ситуації») 

відбувається осмислення ціннісно-смислової організації проблемно-конфліктної 

ситуації. На підставі домінуючих ціннісних орієнтацій, мотиваційних тенденцій 

або смислових установок суб’єкта формується певний ціннісно-смисловий 

контекст аналізу елементів ситуативної моделі. Процеси самоосмислення 

дозволяють суб’єкту усвідомити особливості бачення ним об’єктивних обставин 

ситуації, що в подальшому дозволить змінити даний ракурс, визначивши 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


127 

найбільш суттєві елементи ситуації, які слід враховувати при проектуванні 

засобів поводження. Активізація суб’єктом процесу саморозуміння дозволяє 

визначити причини об’єктивних та суб’єктивних суперечностей, що виникли в 

ситуації та зашкодили її продуктивному подоланню. Процеси самодослідження 

властивостей суб’єкта в певному ціннісно-смисловому контексті дозволяють 

суб’єкту уточнити і реальний образ «Я», і образ «бажаного Я», який може бути 

реалізований у даній ситуації. Аналіз наявних ресурсів та варіантів застосування 

потенційних можливостей суб’єкта сприяє визначенню більш широкого кола 

ймовірних засобів поводження в актуальних умовах.  

На третьому етапі («трансформація моделі ситуації») відбувається 

трансформація моделі ситуації за рахунок зміни ціннісно-смислового контексту. 

Напрям зміни контексту залежить від того, яку рефлексивну позицію обиратиме 

суб’єкт. Нагадаємо, що Г. П. Щедровицький запропонував метод розв’язання 

складних питань за рахунок зміни позиції дослідника. Вчений дійшов висновку, 

що саме у процесі рефлексії минулі дії суб’єкта стають предметом усвідомлення 

та переосмислення, а майбутні – предметом проектування. Переходячи в 

рефлексивну позицію, організовуючи рефлексивну діяльність, суб’єкт знаходить 

засоби «будувати смисли», виходячи з яких, він по новому описує і розуміє 

колишню діяльність. Вибір певної позиції «Я-рефлексуючого», за концепцією 

Б. І. Хасана, є важливою опірною дією, оскільки саме визначена позиція 

обумовлює і засоби роботи суб’єкта, і вибір елементів змісту. Позиції визначає 

операційний репертуар суб’єкта, який буде застосований для реконструкції змісту 

ситуації, що аналізується суб’єктом (ретроспективна рефлексія), і конструювання 

змісту його подальшої активності (проспективна рефлексія). Дослідження 

Ю. М. Кулюткіна та Г. С. Сухобської показали, що в ході накопичення досвіду 

взаємодії суб’єкта з різних функціональних позицій в ситуаціях спільної 

діяльності (генератора ідей, критика, експерта, виконавця та ін.) відбувається 

інтеріоризація апробованих позицій, що збільшує адаптаційний потенціал 

особистості. Позиція особистості, за підходом Д. О. Леонтьєва, відображає два 

аспекти: рівень усвідомленості смислової регуляції та рівень активності 
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особистості, яка проявляється у здатності керувати подіями свого життя, 

організовувати ситуації, які дозволять проявити в повній мірі власні можливості. 

Отже, обрана позиція визначає і той кут зору, під яким аналізує суб’єкт модель 

ситуації, і той ціннісно-смисловий контекст, який він привносить відповідно до 

своєї позиції. Зміна позиції призведе до зміни ціннісно-смислового контексту, до 

перегляду орієнтирів та засобів подолання проблемно-конфліктної ситуації.  

На четвертому етапі («обирання засобу зняття суперечності») суб’єкт 

переосмислює кожен із засобів поводження в системі визначених орієнтирів, які 

відображають і найбільш суттєві вимоги ситуації, які не можливо ігнорувати, і 

ціннісно-смислові установки суб’єкта, які сприяють визначенню особистісних 

пріоритетів у цілях та засобах їх досягнення. На підставі подібного співвіднесення 

суб’єкт приймає рішення щодо обрання певного засобу поводження. Сам факт 

прийняття рішення обмежує кількість ступенів свободи в поведінці суб’єкта, 

створює умови для формування програми дії. 

На п’ятому етапі («усвідомлення результату та прийняття відповідальності») 

на підставі процесів самопроектування, які забезпечують формування програми 

поводження, визначення стратегії та тактики подолання проблемно-конфліктної 

ситуації, суб’єкт у мисленнєвому експерименті здійснює реалізацію обраного 

засобу, а отриманий результат порівнює з образом бажаного результату. У 

випадку, коли результат відповідає моделі «бажаного Я», рефлексивна активність 

суб’єкта призупиняється, і він переходить у план активного застосування 

обраного засобу (активізуються процеси самоздійснення), якщо результат 

порівняння не задовольняє суб’єкта він продовжує рефлексивну діяльність, 

уточнюючи модель ситуації, обираючи нову рефлексивну позицію, застосовуючи 

новий ціннісно-смисловий контекст для аналізу проблемно-конфліктної ситуації.  

Отже, серед рефлексивних процесів, що забезпечують реалізацію 

рефлексивної активності на особистісному рівні організації рефлексивного 

досвіду ми визначаємо моделювання, самодистанціювання, самодослідження, 

самоосмислення, саморозуміння, самовизначення позиції, переосмислення, 

самопроектування та самоздійснення (див. табл. Ц.1 Додатку Ц). 
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Ц.2. Метод аналізу автонаративів (аналіз рефлексивних форм активності 

на особистісному рівні) 

Процедура проведення:  

У нашому дослідженні ми запропонували досліджуваним написати 

оповідання, у якому відобразити певну проблемну або конфліктну ситуацію, яка 

трапилась із ними, та спосіб, який вони використали для її подолання. Кожен 

текст оцінювався за визначеними шкалами, оцінки заносились до індивідуального 

протоколу.  

Обробка індивідуальних протоколів: 

Кожна властивість була операціоналізована низкою показників, рівень 

вираженості яких визначався за порядковими шкалами. В аналізі було задіяно 41 

ознаку.  

Загальні характеристики наративу як тексту поєднали наступні оцінки:  

1) ступінь цілісності (представленість єдиного стилю викладу; відсутність 

відступів від оповідання),  

2) ступінь зв'язності (логічність викладу, ступінь вираженості композиційної 

структури),  

3) ступінь розгорнутості опису  соціокультурного контексту оповіді (дати, 

місце дій),  

4) ступінь завершеності тексту (наявність висновків, узагальнень, «коди»),  

5) ступінь вираженості рефлексивного плану розповіді,  

6) ступінь вираженості регулятивного плану розповіді,  

7) рівень викладу матеріалу (описовий, розповідний, рівень інтерпретації або 

узагальнення),  

8) ступінь деталізації опису події,  

9) ступінь розгорнутості опису (загальна кількість слів). 

Характер персонажів оцінювався за показниками:  

10) кількість введених персонажів,  

11) середній ступінь насиченості опису персонажів,  

12) представленість особистісних якостей в описі персонажів,  
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13) представленість особистісних якостей в описі себе,  

14) представленість різних форм взаємодії між персонажами,  

15) характер ставлення автора до інших персонажів,  

16) наявність оцінних характеристик по відношенню до себе. 

Авторську позицію ми відобразили за наступними параметрами:  

17) тип тексту-наративу (емоційно-позитивний, емоційно-негативний,  

нейтральний, амбівалентний),  

18) рівень активності власного персонажа в подоланні проблемно-

конфліктної ситуації,  

19) рівень усвідомленості дій персонажа, з яким ідентифікує себе суб'єкт,  

20) представленість раціональних конструкцій у поясненні поведінки,  

21) представленість емоційних компонентів в оповіданні,  

22) ступінь співвідношення раціональних та емоційних компонентів,  

23) ступінь вираженості інтернальності в поясненні подій,  

24) представленість прагнення змінити себе,  

25) представленість прагнення змінити ставлення до себе оточуючих,  

26) представленість прагнення змінити поведінку іншої особи,  

27) представленість прагнення змінити характер стосунків. 

Проблемно-конфліктна ситуація, що відображається в наративі, була 

оцінена за наступними показниками:  

28) наявність опису травматичних переживань,  

29) представленість захисних механізмів, що допомагають впоратися з 

травмуючими переживаннями,  

30) ступінь особистісної дезорганізації в описі посттравматичного стану,  

31) представленість опису зовнішніх обставин, які блокують досягнення 

мети,  

32) представленість опису внутрішніх факторів, що блокують досягнення 

мети,  

33) тип конфлікту (зовнішній, внутрішній),  

34) ступінь вирішення конфлікту,  
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35) представленість способів подолання проблемно-конфліктної ситуації.  

Особливості розповіді оцінювалися за наступними параметрами:  

36) тип основної події (невизначена, формальна, травмувальна, переломна),  

37) домінуюча схема інтерпретації події (когнітивна, поведінкова, емоційно-

смислова, смислова),  

38) спосіб зображення події (фактологічний, емоційний, розмірковуючий, 

пояснюючий),  

39) кількість суперечливих суджень,  

40) наявність спроб вирішити суперечність у думках, судженнях,  

41) наявність коментарів (пояснень) щодо причин виникнення суперечливих 

суджень. 

 

Ц.3. Процедура розрахунку єдиного показника представленості 

рефлексивної активності на особистісному рівні функціонування 

рефлексивного досвіду: 

Нами був введений загальний показник рефлексивної активності суб’єкта на 

особистісному рівні, який враховує десять аспектів активності, які відображених в 

особливостях побудови особистісного наративу. Зовнішніми критеріями відбору 

характеристик наративу виступили показники рівня розвитку рефлексивності як 

комплексної властивості особистості та рівня сформованості здібності до 

ситуативної рефлексії, що діагностувались за «Методикою визначення рівня 

рефлексивності» (А. В. Карпов, В. В. Пономарьова). Загальний показник 

розраховувався як сума стандартизованих оцінок, отриманих у ході z-

перетворення, за визначеними показниками. Нами враховувалися такі параметри 

побудови наративу:  

5) ступінь вираженості рефлексивного плану розповіді,  

6) ступінь вираженості регулятивного плану розповіді,  

7) рівень викладу матеріалу (описовий, розповідний, рівень інтерпретації або 

узагальнення),  

9) ступінь розгорнутості опису (загальна кількість слів),  
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19) рівень усвідомленості дій персонажа, з яким ідентифікує себе суб'єкт,  

23) ступінь вираженості інтернальності в поясненні подій,  

24) представленість прагнення змінити себе,  

32) представленість опису внутрішніх факторів, що блокують досягнення 

мети,  

33) тип конфлікту (зовнішній, внутрішній),  

35) представленість способів подолання проблемно-конфліктної ситуації.  

Визначені параметри в певній мірі відображають виокремлені нами 

рефлексивні процеси, активізація яких забезпечує реалізацію рефлексивної 

діяльності. У таблиці Ц.1 ми визначили показники аналізу автонаративу, які 

відображають характер реалізації рефлексивних процесів. 

Так, особливості процесу моделювання відображаються в показнику рівня 

викладу матеріалу, оскільки він висвітлює рівень глибини обробки інформації, 

представленої в наративі. Характер самодистанціювання можна оцінити за 

показником ступеня вираженості регулятивного плану розповіді. Чим більше 

виражений регулятивний план, тим більше суб’єкт враховує читачів та 

співрозмовників при викладанні особистого матеріалу, тим менше він занурений 

у власну проблему.  

Таблиця Ц.1  

Співвідношення показників аналізу автонаративів із рефлексивними процесами, 

процесуальними компонентами рефлексивної діяльності суб’єкта 

№ 
Рефлексивний 

процес 

Зміст форми активності № 

показника 

Показник аналізу 

автонаративу 

1 Моделювання 

рефлексивний процес створення моделі 

проблемно-конфліктної ситуації, що 

відображає об’єктивні та суб’єктивні 

суперечності, які заважають суб’єкту 

долати дану проблемну ситуацію, 

стримують зовнішню активність, 

активізують пошук засобів у плані 

рефлексивної діяльності 

7 

рівень викладу 

матеріалу (описовий, 

розповідний, рівень 

інтерпретації або 

узагальнення) 

2 
Самодистанці-

ювання 

рефлексивний процес відокремлення 

певного об’єкта рефлексивної 

активності від інших внутрішніх 

об’єктів суб’єкта, відсторонення 

суб’єкта від нього задля проведення 

детального аналізу його властивостей 

6 

ступінь вираженості 

регулятивного плану 

розповіді 
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Продовження табл. Ц.1 

3 Самодослідження 

рефлексивний процес спостереження 

суб’єкта за перебігом власної 

активності, в ході якого 

поширюються знань про себе, про 

особливості своєї активності, 

уточнюються моделі «Я», загальна 

«Я-концепція» 

5 

ступінь вираженості 

рефлексивного плану 

розповіді 

4 Самоосмислення 

рефлексивний процес, у ході якого 

об’єктивуються та конкретизуються 

певні аспекти діяльності суб’єкта, 

окремі особистісні властивості, які 

аналізуються за критеріями 

«можливість – необхідність», 

«наявність – бажаність» на підставі 

порівняння моделей «реального Я», 

«ідеального Я», «можливого Я», 

«значущого іншого» та ін. 

32 

представленість опису 

внутрішніх 

особливостей, що 

блокують досягнення 

мети 

5 Саморозуміння 

рефлексивний процес встановлення 

смислу того, що узнав про себе 

суб’єкт, знаходження підстав для 

пояснення власних думок, мотивів, 

дій, на підставі чого здійснюється 

самоорганізація активності, 

формуються програми саморозвитку 

23 

ступінь вираженості 

інтернальності в 

поясненні подій 

6 
Самовизначення 

позиції 

рефлексивний процес, у ході якого 

на підставі аналізу системи 

значущих ціннісно-смислових 

відношень суб’єкта формується 

установка на подолання проблемно-

конфліктної ситуації, яка регулює 

процеси переосмислення та 

перетворення моделі ситуації, 

обрання засобу самоздійснення 

33 
тип конфлікту 

(зовнішній, внутрішній) 

7 Переосмислення 

процес особистісної рефлексії, що 

передбачає надання нового смислу 

своїм відносинам із предметно-

соціальним світом у процесі 

ідеальної взаємодії з ним 

19 

рівень усвідомленості 

дій персонажа, з яким 

ідентифікує себе суб'єкт 

8 Самопроектування 

рефлексивний процес, який 

забезпечує розробку програм 

поведінки та розвитку особистості на 

підставі визначених ціннісно-

смислових орієнтирів та 

пріоритетних цілей 

35 

представленість 

способів подолання 

проблемно-конфліктної 

ситуації 

9 Самоздійснення 

рефлексивний процес обрання 

конкретної форми активності та 

реалізація її в умовах реальної 

проблемно-конфліктної ситуації 

24 
представленість 

прагнення змінити себе 

 

Так, особливості процесу моделювання відображаються в показнику рівня 

викладу матеріалу, оскільки він висвітлює рівень глибини обробки інформації, 

представленої в наративі. Характер самодистанціювання можна оцінити за 
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показником ступеня вираженості регулятивного плану розповіді. Чим більше 

виражений регулятивний план, тим більше суб’єкт враховує читачів та 

співрозмовників при викладанні особистого матеріалу, тим менше він занурений 

у власну проблему.  

Особливості процесу самодослідження відображаються у ступені 

вираженості рефлексивного плану, який, на думку Н. В. Чепелєвої, дозволяє 

суб’єкту передати своє розуміння проблеми (концептуальний шар), виразити 

власне ставлення до інформації (експресивний шар) та репрезентувати себе як 

автора, підкреслюючи свою роль у даній розповіді (індексальний шар інформації). 

Чим більше виражений рефлексивний план оповідання, тим більше уваги до 

власних процесів та станів приділяє суб’єкт, тим більш у нього розвинута потреба 

в самоспостереженні. Самоосмислення як процес об’єктивації власних якостей 

може бути відображений у показнику представленості опису внутрішніх 

особливостей, що блокують досягнення мети. Про ступінь сформованості та 

активності застосування процесу саморозуміння в рефлексивній діяльності ми 

можемо отримати інформацію за показником ступеня вираженості інтернальності 

в поясненні подій, оскільки саме схильність шукати в собі причини своїх успіхів 

та невдач реалізується в готовності суб’єкта знаходити підстави для пояснення 

власних думок, дій, намірів. Формування установки на конструктивне подолання 

проблемно-конфліктної ситуації через визначення власної позиції опосередковано 

відображається в параметрі типу конфлікту. Готовність суб’єкта визнавати 

наявність суб’єктивної, а не лише об’єктивної, суперечності в основі виникнення 

проблемно-конфліктної ситуації, свідчить про те, що конфлікт переноситься у 

внутрішній план, що суб’єкт готовий шукати причини подій, проводячи 

ретельний самоаналіз, переосмислення ситуації. Смислотвірний рефлексивний 

процес був названий нами «переосмисленням», інтенсивність та характер його 

актуалізації напряму залежить від готовності суб’єкта до усвідомлення своїх дій, 

до аналізу особливостей своєї зовнішньої та внутрішньої діяльності. Отже, 

характер сформованості процесу переосмислення відображається у вираженості 

показника рівня усвідомленості дій персонажа, з яким ідентифікує себе суб'єкт, і 
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який ми визначаємо в ході аналізу автонаративу. Показник представленості в 

наративі різних способів подолання проблемно-конфліктної ситуації пов'язаний за 

змістом з активністю суб’єкта в самопроектуванні, оскільки чим більш широкий 

арсенал засобів має суб’єкт, тим легше йому визначитися з конкретним способом 

поведінки в певних обставинах. Прояви дивергентності у підході до вирішення 

проблеми, коли суб’єкт апробовує не один, а декілька способів дій, сприяють 

переживанню більшої впевненості у власних можливостях контролювати події, 

що, у свою чергу, сприяє більшій активності суб’єкта в формуванні ймовірних 

варіантів розвитку подій.  

 Останній процес самоздійснення, який завершує активність суб’єкта у 

внутрішньому плані рефлексивної діяльності і сприяє переходу в план активних 

дій, виражається у виборі конкретної форми активності, яка буде реалізуватися на 

практиці. На характер самоздійснення як форми рефлексивної активності вказує 

показник представленості в наративі прагнення змінити себе. Дана установка є 

важливою мотиваційною тенденцією, яка активізує активність суб’єкта і у 

внутрішньому, і у зовнішньому планах.  

 

Ц.4. Результати двофакторного дисперсійного аналізу 

Таблиця Ц.2  

Результати двофакторного дисперсійного аналізу на особистісному рівні 

організації рефлексивного досвіду 

Умова 1 

(компетентність 

та ресурси) 

Емпіричне 

значення  

(F емп.) 

Умова 2 

(компетентність та 

активність) 

Емпіричне 

значення 

(F емп.) 

Умова 3 

(ресурси та 

активність) 

Емпіричне 

значення 

(F емп.) 

Вплив рівня 

компетентності 
11,91** 

Вплив рівня 

компетентності 
16,52*** 

Вплив рівня 

рефлексивних 

ресурсів 

16,11*** 

Вплив рівня 

рефлексивних 

ресурсів  

6,93* 

Вплив рівня 

рефлексивної 

активності  

5,15* 

Вплив рівня 

рефлексивної 

активності 

4,31* 

Сумісний вплив 

компетентності та 

ресурсів 

0,71 

Сумісний вплив 

компетентності та 

активності 

0,01 

Сумісний 

вплив 

ресурсів та 

активності 

0,04 

Примітка: * - емпіричне значення за критерієм Фішера є значущим при α≥0,95; ** - 

значуще при α≥0,99; *** - значуще при α≥0,999. 
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ДОДАТОК Ш 

Особливості організації системи рефлексивного досвіду особистості 

 

Ш.1. Співвідношення рівня сформованості рефлексивної компетентності 

з показниками сформованості інших складових рефлексивного досвіду 

Рис. Ш.1. Залежність між рівнями сформованості системи рефлексивних 

ресурсів та рефлексивної компетентності 

Рис. Ш.2. Залежність між рівнями представленості форм рефлексивної 

активності та сформованості рефлексивної компетентності 
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Ш.2. Результати однофакторного дисперсійного аналізу, що визначають 

вплив окремих рівнів сформованості рефлексивного досвіду на характер 

функціонування інших особистісних утворень   

Таблиця Ш.1 

Результати однофакторного дисперсійного аналізу, що визначають вплив характеру 

організації рівнів рефлексивного досвіду на рівень розвитку рефлексивності як 

загальної здатності особистості  

Внутрішній фактор 

Емпіричне значення за критерієм Фішера 

(F емп.) 

Рівень 

саморефле

ксії 

Рівень 

здатності до 

ретроспекти-

вної 

рефлексії 

Рівень 

здатності до 

ситуативної 

рефлексії 

Рівень 

здатності до 

перспектив-

ної рефлексії 

Рівень сформованості когнітивного 

рівня рефлексивного досвіду 
3,25* 1,06 7,37** 0,38 

Рівень сформованості метакогнітивного 

рівня рефлексивного досвіду 
13,52** 5,36** 11,32** 6,30** 

Рівень сформованості особистісного 

рівня рефлексивного досвіду 
7,66** 4,45* 3,66* 8,91** 

Примітка: * - емпіричне значення за критерієм Фішера є значущим при α≥0,95; ** - 
значуще при α≥0,99; *** - значуще при α≥0,999. 

Таблиця Ш.2 

Результати однофакторного дисперсійного аналізу, що визначають вплив характеру 

організації рівнів рефлексивного досвіду на рівень вираженості властивостей 

особистісного досвіду  

Внутрішній фактор 

Емпіричне значення за критерієм Фішера 

(F емп.) 

Загаль-

ний 

рівень 

зрілості 

досвіду 

Відкри-

тість 

досвіду 

Діало-

гічність 

досвіду 

Самоцін-

ність 

досвіду 

Самото-

тожність 

досвіду 

Несупе-

речли-

вість 

досвіду 

Інтегро-

ваність 

досвіду 

Рівень сформованості 

когнітивного рівня 

рефлексивного досвіду 

0,64 0,05 0,54 0,21 2,33 0,56 0,17 

Рівень сформованості 

метакогнітивного рівня 

рефлексивного досвіду 

2,78 2,59 1,30 1,36 1,24 2,68 0,40 

Рівень сформованості 

особистісного рівня 

рефлексивного досвіду 

22,58*** 5,39** 8,93** 18,5*** 9,97** 3,93* 14,71** 

Примітка: * - емпіричне значення за критерієм Фішера є значущим при α≥0,95; ** - 
значуще при α≥0,99; *** - значуще при α≥0,999. 
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Таблиця Ш.3 

Результати однофакторного дисперсійного аналізу, що визначають вплив характеру 

організації рівнів рефлексивного досвіду на рівень досягнень у навчальній 

діяльності студентів 

 Внутрішній фактор 

Емпіричне значення за 

критерієм Фішера  

(F емп.) 

Рівень 

значущості  

1 Рівень сформованості рефлексивного досвіду 13,26 0,99 

2 
Рівень сформованості когнітивного рівня 

рефлексивного досвіду 
4,15 0,95 

3 
Рівень сформованості метакогнітивного рівня 

рефлексивного досвіду 
13,67 0,99 

4 
Рівень сформованості особистісного рівня 

рефлексивного досвіду 
1,68 - 
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